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VOORBERICHT 

HET is nu twintig jaar geleden, dat ik uit oude jaargangen van 
de Leeuwarder Courant memoriën begon te verzamelen, die 
ik ongaarne aan de vergetelheid zag prijsgegeven. Ik zag er 

het ruwe materiaal in. dat dienstbaar kon worden gemaakt zoowel 
aan de kultuurgeschiedenis als aan de lokale geschiedenis en „Hei-
matkunde" van Friesland. 

In die vergeten nieuwspapieren weerspiegelt zich een stuk rijk ge
schakeerd Friesch leven van bijna twee eeuwen. 

Hier deden het provinciaal gouvernement en de grietmannen hunne 
publicatie's in zake vaarten en wegen, dijken en sluizen. Hier werden 
de floreenplichtigen geconvoceerd voor de predikantsbenoeming, kerk-
reparatie en andere kerkelijke aangelegenheden. Hier werd het ver
gelijkend examen op het grietenijhuis ter kennisse gebracht van de 
onderwijzers, eerste, tweede of derde rang. Hier geschiedde de be
kendmaking van voorname boelgoeden, van den verkoop der zathen, 
van de afbraak der staten en stinsen met waardevolle opgaven betref
fende kamers, tuinen, singels en lanen. Hier werden geannonceerd 
kermissen, hardrijderijen, kaats- en zeilpartijen, harddraverijen en 
hengstebieren. Hier werd opgave gedaan van den prijs van zuivel, granen 
en andere landbouwproducten. Hier werden boekenveilingen en auctie's 
van antiquiteiten gepubliceerd. Hier werd bericht gedaan van een orgel
inwijding, van de openbare promotie eener Latijnsche school en van het 
te water laten van een kof- of galjootschip. Hier werd de verschijning 
gepubliceerd van de volkslitteratuur: preeken en schoolboekjes, alma
nakken en schotschriften, „Fryske blijspillen" en „skutterssankjes". 



Hier vond de geboorte-, huwelijks- en doodsadvertentie van" duizenden-
eerbare, weerbare Friesche mannen en vrouwen een plaats. Hier uitte 
zich in tallooze aankondigingen en berichten het leven van handel en 
nijverheid, landbouw en veeteelt kerk en school, religie en kunst. Hier 
passeeren de revue onze voormalige zoutkeeten, pottebakkerijen, tichel 
werken, bierbrouwerijen, glas fabrieken, boekdrukkerijen en andere 
bedrijven. Hier trekt als een film het wel en wee der Franeker hooge-
school voorbij, der Friesche Nassau's, regenten en patriciërs. 
Kortom een gansche samenleving van de gouwen en geaën tusschen 
Flie en Eauwers in al de eigenaardigheid en rijke afwisseling' van het 
verleden ontrolt zich voor ons oog. 
Ook de zielswereld van voorheen, een andere dan de onze, komt ons 
uit dat vervlogen tijdperk tegemoet. Nooit heb ik zoo de opgeschroefd
heid, de pathos en rhetoriek aangevoeld, welke het volksgemoed van de 
eerste helft der 19e eeuw eigen was, als bij het doorbladeren van de 
Leeuwarder Courant uit die jaren. 
Voorts reflekteeren zich hier de godsdienstige, wijsgeerige en pohtieke 
stroomen, die zich een bedding braken in het hart van het Friesche 
volk. Men vindt in deze aanteekeningen het spoor van Kalvijn en 
Socinus, van Rousseau en Pestalozzi, van Shakespeare en Byron, van 
Groen van Prinsterer en Thorbecke, van Tolstoï en Marx. En wie 
dateeren of dokumenteeren wil de aanraking van het Wester-Eauwer-
sche met piëtisme, rationalisme vrijmetselarij, romantiek, verlichting, 
afscheiding, réveil, liberalisme, materialisme, doleantie of socialisme 
kan hier terecht. 
Om het belang van al deze groote en kleine dingen zette ik mijn spade 
in de onontgonnen velden, en het opgedolvene kreeg gedeeltelijk een 
plaats in het tijdschrift De Vrije Fries en in het Nieuwsblad van Fries
land. Maar wat baatte het, indien het niet kwam tot een afgesloten 
geheel, tot den bruikbaren A¾rrn van een wegwijzer? 
Dit nu is bereikt met deze uitgave, waartoe de Firma Eisma den 
moed heeft gehad. 
Om twee eeuwen te bestrijken, heb ik voor het tijdvak 1700—1751, 
dat voorafging aan het verschijnen van de Leeuwarder Courant, veel 
aangeteekend uit de Statenresolutie's, Hofsententiën, proklamatie-
boeken, recesboeken en predikantenlijsten. Dit komt vooral onze kennis 
van den Frieschen adel en zijn state's ten goede. Ik greep daartoe 



menigmaal terug naar de zeventiende eeuw, ook bij mijn keuze van de 
afbeeldingen. 
Het register van zaken, personen en plaatsen, dat de waarde van dit 
boek buitengewoon verhoogt, is samengesteld door den heer J. Algera, 
ambtenaar der Provinciale bibliotheek, wien ik hier gaarne een woord 
van dank en hulde voor zijn tijdroovenden arbeid breng. 
Een volledige lijst van de afbeeldingen, die ook in het register werden 
verwerkt, en meerendeels zijn ontleend aan unieke werken en teekenin-
gen uit de bibliotheken van provincie, hoofdstad en Friesch Genoot
schap, zal aan het tweede deel. dat vrij zeker het volgend jaar ver
schijnt, worden toegevoegd. 
Het is mijn wenscli, dat dit boek overal waar Friezen wonen, niet 
alleen de liefde voor den geboortegrond met zijn geschiedenis en eigen
heden mag versterken, maar ook de kennis daarvan mag vermeerderen 
en kon het zijn, ook motieven geven tot verrijking van de Friesch¾ 
letterkunde. 

G. A. WUMKES. 



1 De Priesche boter komt grootendeels ter markt te Am
sterdam. 

2 Van Harlingen uit wordt druk handel op de Oostzee 
gedreven door: G. Vermeersch, Rein Sickes Menalda, Jacob 
Romkes Brouwer, Reyner C. Fontein, Claes Bintjes Botma 
en Evert Plingst. 

3 Jhr. Wiglius Ernestus van Aytta en Clara Wissema, echte
lieden, resideeren op Ayttahuis te Swichum; W. F. baron 
van Schrattenbach, kolonel van de infanterie, op Brandstede 
te Holwert, en Carel van Movel, kapitein bij de infanterie 
en diens vrouw EHsabeth Maria van Schrattenbach op 
Tjessens aldaar^ 

8 Verkrijgbaar: Joh. Creyghton (predikant te Pietersbierum) 
Verklaring' van den Hebreërbrief (Fran. 1699). 

15 Dr. Franciscus Frisius en Tietske Piersma, echtelieden te 
Leeuwarden, koopen 45 pondein. en 10 einsen land in de 
Bird onder Grouw voor 40 goudgl. de pondem. Jan Abes en 
Aaltie Jacobs koopen een huizinge, loods en hieminge achter 
het Kerkhof te Grouw voor 275 goudgl. à 28 st. Jacob Abes 
te Burstum verkoopt een zathe van 9y2 pondem. aan de 
gebuurte Peen onder Grouw voor 28 goudgl. (à 28 st.) de 
pondem. Anna Dodonea van Burmania, geb. baronesse thoe 
Schwartzenbergh en EHsabeth baronesse van Ayiva ver-
koopen allerlei eigendommen te Anjum. 

18 Een eeuw geleden (1600) is de kwestie over de te maken 
waterlossing tusschen Wijmbritseradeel, Doniawerstal, Has-
ker Vijfga, Utingeracleel en Eemstervijfga door de Geel. 
Staten van Friesland opgelost. 

1 Jhr. Sycls van Emfnga te Hallum verkoopt aan Dirk Pyters 
te Tzum 40 pondem. los land genaamd de Groote Mieden, 
voor 2500 car. gl. Jhr. Willem van Haren, grietman van 
Stellingwerf (W.E.), en bijzitter Folckert Egbert te Wol-
vega koopen de helft van zeker soolstede, brinck, bouwland, 
hou en wat daer ca. toebehoort te Oldeholtpade voor 100 
goudgl. Berent Jannes te Sonnega koopt ¾ van 10 roeden 
meenteweide aldaar voor 42 goudgl. 

8 Het vernieuwde placcaat tegen het schadelijk gevogelte is 
een jaar in werking. 
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1700. 

Febi 15 Saecke Jans doi pi echte' te Mildam, koopt 9 dagmaet maden 
m het Hofland ondei Hokwoide \ooi 400 cai gl 

18 AA eigeimg Aan de Staten Aan Fnesland om m de prolongatie 
u n het octiooi \ooi de AA est Indische compagnie (goedgek 

Por t re t \ a n een Eagumer schoolmeester lezende de Leem\ ardei 

Couiant (1844) geteekcn 1 dooi zijn kleinzoon J C Romer 

8 Apul 1620) te consenteeien voordat aan koopman Ver 
meer¾di c s niet zullen zijn gerestitueerd de aan hem ge-
weldadig ontnomei twee schepen 
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- Jean Grandmaison door Gedep. Staten benoemd tot gewal-
dige provoost ( = beul}. 

3 Botsingen te Bolsward tusschen het garnizoen en de Dijk-
sterburemannen, die een korporaal, wegens insubordinatie 
door den majoor gearresteerd, ontzetten. Ook bad een op
loop der Dijksterburemannen plaats, toen de korporaal weer 
werd gevangen genomen. Den 28en raakte de geheele stad 
aan het hollen. 

8 De Staten vernieuwen de octrooijen van 12 Oct. 1663 en 24 
Maart 1660 tot het droogmaken van de Warregaster meer 
aan Jhr. Tiberius Pipinus van Eniinga te Goutum e.s. Reeds 
in 1637 werd octrooi voor 50 jaar aan de „uitdroogers" 
van dat meer verleend. 

5 Een jaar geleden schrijven Gedep. Staten grietsluiden en 
magistraten aan om een inventaris te maken van de granen, 
die een ieder op zolder of in de schuur heeft. 

Verschenen bij E. Strick te Franeker: Ulrici Huber Euno-
mia Romana, sive censura censurae Juris Justinianaei. 

5 Een eeuw geleden (1600) wonen te Dongjum Saepck van 
Camminga, wed. van Reiner Fritsma; te Dronrijp Wyck 
van Camminga, wed. van Watze van Ockinga; te Rinsuma-
geest Syds van Tjaerda; te Minnertsga Joan en Hessel van 
Hermana. 

1 De assurantie-sociëteit te Hariingen (opgericht in 1634} 
heeft in eigendom het logement Roma aldaar, waar zij haar 
vergadering houdt. 

1 Joh. van der Waeyen beroepen te Miclium, en 24 Sept. 1701 
tot buitengewoon hoogleeraar in de theologie te Franeker 
benoemd. 

Eammert Gerrvts te Pingjum koopt een pondemaat land 
aldaar van de kinderen en erfgenamen van wijlen Dr. Joan-
nes van Doùngh, secretaris van Eeeirwarden (n.1. Titia, 
vrouw van Taco Buma, secr. van het Krijgsgerecht der 
Friesch-Nassausche regimenten, Anna, vrouw van advocaat 
en schepen Feito Wesselius, Johanna, Dr. Meinard v. Do-
tingh, secr. van Eeeuwarden, Elisabeth en Wigerus, jur. 
cand. te Franeker. 

11 Mr. Jan Haijes Schingen. ontvanger en dorprechter te 
Sweins, koopt 7 pondem. greidland te Peins voor 750 car. gl. 

3 Volgens besluit van Gedep. Staten scheiden Donkerbroek 
en Haule zich af van Oosterwolde ca. en constitueeren zich 
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tot een bijzondere gemeente, die een eigen leeraar beroept, 
n.1. Martinus van der Vecht. 

Aug. 2 Verschenen te Amsterdam: Ysbrand Ides, Driejarige reis 
over Moskau naar China, met pi. 

,, 14 Eek Jarigs, wed. van Jan Pyters te Ongeboer onder Her-
baijum, verkoopt aan Gerryt Ypes te Pietersbierum 15 
pondem. los land te Midlum onder het Klooster Luinkerk 
voor 55 goudgl. à 28 st. de pondemaat. 

Sept. 29 Als student te Franeker ingeschreven de Hongaren Michaël 
van Salontai en Johannes B. Kabai. 

Oct. 12 De Staten nemen den nieuwen stijl aan en ordonneeren om in 
plaats van 1 Jan. 12 Jan. 1701 te schrijven, maar de Friezen 
blijven den Juliaanschen of ouden stijl behouden, hoewel 
Paus Gregorius XIII te Rome reeds in 1582 de nieuwe 
(Gregoriaansche) tijdrekening invoerde. Zij handhaven bij 
verhuizen of verwisseling der dienstboden âkle Maeije (den 
12en) en âlde Allerhilligen (12 Nov.). De Staten verleenen 
octrooi aan Auke Botmers te Sneek tot het maken van een 
bijzonder soort molens, gelijk zij reeds tevoren (17 Maart 
1643) deden, aan twee andere uitvinders van een nieuw 
soort watermolens; bovendien aan Willem Dotsen voor een 
krachtiger werkenden watermolen (25 Febr. 1660) en aan 
Dr. Schotanus à Sterringa (29 Maart 1690). 

Oct. 29 Als student te Franeker ingeschreven: de Polen Samuel 
Opitius en Georgius Kühn uit Lesna, de Hongaren Matthias 
K. Bereti, Stephanus Dobozi, Joh. P. Orvendi en Steph. 
Beneis, de Pfaltzer Joh. Everhardus Kluck, de Schot Tho
mas Barclaicus, de Rus Carolus J. Eisenberg uit Moskou, 
de Franschman Isac Roussier, P. G. Brodier de la Con-
venance, Gabriël Davroija, de Oostfries Jacob Hake, Hen-
ricus Wrangel uit Lubeck, Joh. Jac. Haasius uit Hamburg. 

Nov. 14 Diowe Jacobs huurt voor 3 car. gl. 10 st. de pondem. jaar
lijks een zathe te Tzum, groot 66 pondem. in eigendom bij 
Taco Leuwes Midwerda, mr. hoedemaker en vroedsman te 
Franeker, die ze verkocht aan Aemilius Jacobides, oud-
burgem. aldaar en gehuwd met Antje Eammerts Salverda. 

Dec. 9 Advokaat Zacheus van Ghemmenich toe Kingma, vroed
schap te Deeuwarden, pensionaris van Staveren en Hinde-
lopen, sampt Grietenij van Leeuwarden, op Kingma State te 
Zweins begeert te koopen de helft van een zathe te Schil-
laart, groot 60 pondem. (de andere helft behoort vrouwe 
Anna Lucia van Julsingh, huisvr. van den hr. Valck uit 
Groningerland) voor 1500 goudgl. van Jhr. Willem Verruci, 
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Titelprent \ a n de Leeuwarder 
Vondel m t g a \ e (16S8) 

1700. 
builen Leeuwaiden -woonachtig maar Anna Lucia de Lan 
TIO\ geb v Boelenc \iouw ^ an Charles de Lannov majoor 
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1700. 

der Brigade en ritm. van een compagnie paardevolk, sampt 
Maria van Doys, geb. van Boelens, gehuwd met Jan Lode-
wijk van Do}'s, protesteeren tegen den verkoop. 

Dec. 10 Jhr. Sicco van Goslinga, grietman van Franekeradeel te 
Dongjum ter eener zijde en Hector van Glinstra. âld griet
man van Tietjerksteradeel, B. Knock, en Dr. A. van Bolten 
als rentmeesters van het Soete Name Jezus Gilde te Leeu
warden gaan een ruiling van 2 zathe's te Blija en te Peins 
aan. 

,, 12 Antie Jetzes, wed. van wijlen Wubbe Wijbrens, wolkam
mer te Sloten voor j/j en Rein Symens, varensgezel op de 
Joure voor ¾>. verkoopen deze ¾ parten van een huizinge 
te Broek aan Eelert Haijes, schooldienaar aldaar, hebbende 
het kerkhof ten Z., de vicarievenne ten O., het school-
meestershuis ten W. en Juf f. Anna Franckena ten X., voor 
8 car. gl. 3 st. 

28 Alexander Widenbrugh, ontvanger-generaal der Admirali
teit te Harlingen verkoopt aan Reynier Clasen Fontein, 
koopman aldaar een zathe lands te Peins. 

,, 31 Verschenen bij F. Strick te B'raneker : Aegidii Menagii Juris 
civilis Amoenitates ad F- Nublaeum. Geteekend dit jaar de 
situatiekaart van Wildehorne, van het Jouster schar, Swaeg-
mann's Melkhorne en Westermeerder velt, en van het ver
vallen slot te Schingen, van de Terbandsterbchans en de 
Heerenwal, alle in het Fr. Museum. 

1701. 

Jan. 27 Cornelis van Aylva gekozen tot grietman van Wonseradeel. 

Febr. 5 Dr. Paulus Ghemmenich aangesteld tot 's Lands bouwmees
ter; voorgangers zijn: Dr. Martinus Arnolcli, Tiberitis 
Taeckama (1 Xov, 1679), Jurrien van Vierssen (16 Maart 
1652), Dr. Wilhelmus Ghemmenich (28 Aug. 1691), Gerbr. 
Hottinga (7 Sept. 1638), Amama (17 Febr. 1610) en 
Anthoon van den Hove. 

7 Haije Fockes, molenaarsknecht op der Bilt onder Vrouwen-
Parochie en Tietje Derks, echtelieden, koopen van Jan Bau-
kes, molenaar te Baard, voor 1900 goucigl. van 28 st. ieder, 
molen met zeil en treil sampt huysinge en schuyre te Baard, 
hebbende de vaart ten N. 
Jhr. Ernst Mockema ^Tan Flarinxma thoe Slooten, grietman 
van Baarderadeel, op Decama State te Weidum, gaat een 
wandelkoop aan van een hornlegerstelle en stemme, groot 
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ongeveer een pondemate land en dat van een zathe Bongjer 
genaemt onder den dorpe Bozum, van Willem Meijnerts, 
huisman aldaar, voor sekere 3 pondem. land tusschen Jor-
werd en Weidttm, bij den bijsitter Douwe Thomas gebruikt, 
zijnde beide perceelen van gelijke weerde gerekend. 

ebr. 18 Dr. Rnardus Andla, predikant te Makkum, benoemd tot 
Prof. philosophiae te Franeker. 

„ 22 Verschenen : Rovrwklagt over het afsterven van Davkl Flud 
van Giffen te Dordrecht, predikant, ontskuoen 19 Febr. 

aart 3 Dr, Georgius Huber aangesteld tot advocaat van het krijgs-
gerecht, inplaats van Dr. Joannis Holwerda. 

4 Goservinus Heringa, Hendrik Tabes Schonegevel, Tjerk 
Ebles van der Zande, Foppe Hessels Houterus en Dirk 
Sinedema gekozen tot directeurs der opgerichte haringree-
der ij te Dokkum, beginnend met een kapitaal van ƒ 16.750", 
die veel negotie in de stad bracht voor allerlei bedrijf. 

,, 21 Thomas Sickes c.u. te Spannum koopen voor 320 goudgl. 
en een silveren ducaton van Sybe Cornelis, vrijgezel te 
Bozum, een bakkerij te Huins, hebbende de dorpsschool ten 
O. met verplichting voor de winkel-, koopmans- en bakkers-
gereedschajî, de zuurketel, die in de muur is vastgemetseld 
en een schip met toebehooren over te nemen. 

24 Folckert Dircks te Ureterp verkoopt voor 1600 car. gl. den 
rogmolen met bakkerij op de Haule aan molenaar SA ds 
Pyters aldaar, bezwaard met 42 st. jaarl. grondpacht, te be
talen aan Joannes Assema zathe aldaar, die voor eigen 
consumptie op dezen molen ook vrij malen van granen heeft, 
wezende Joannes Assema met zijn zathe te N . ; de rijdweg 
ten W . ; Arent Barels met zijn zathe ten Z. en Joh. Assema 
met zijn zathe ten O. O. F . van Glinstra aangesteld tot 
muntmeester van Friesland in plaats van Joh. Henr. Valcke-
nier (1688). Gedep. St. staan ingenieur I. v. d. Broek toe 
zich in dienst te stellen van generaal Coehoorn. 

\pri l 21 Otte Tottes, apothecarius te Slooten verkoopt voor 1000 
goudgl. aan Solcke Annes en Hijlck Joannes, echtel. te 
Ter-Oele een huis met schuur te Doniaga, alsmede een 
Deegh-war, sampt halve watermolen aldaar, tezamen 46 
jîondem. greide en zaailand, en 3 haed in de Schaerleijen 
te St. Nicolaasga. 

23 Karst Sakes uit de Knijp e tot de galg veroordeeld wegens 
brandstichting" in het blokhuis te Leeuwarden, waar hij zijn 
hemd met tonder had aangestoken. 

file:///pril
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8 Petronella Nobel en Petrus Schick, konstschilder te Leeu
warden, koopt voor 259 car. gl. 10 st. van Joh. Lautenbach, 

HENRIK KASIMIRPB2NS wmsSAIX 
Por t re t uit de vertaling van Nepos door Joh. Hilarides (1687). 

kapitein ter zee aldaar, zekere 24 car. gl. 10 st. eeuwige 
renten. 
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9 Gedep. Staten gelasten den ammunitiemeester om kapitein 
Harinxma voor zijne compagnie een hoeveelheid geweren 
uit het magazijn te leveren. 

11 François Halma aangesteld tot akademiedrukker in plaats 
van H. Gijzelaer. 

12 Gedep. Staten benoemen Rutger Swier van Haersolte tot 
luitenant bij de compagnie van ritmeester Vegelin v. Claer-
bergen. 

23 Rixt van André en Caspar van Tiddinge te Morra ver-
kopoen voor 70 goudgl. en 21 st. aan Genevena van AVisma, 
vr. van Bruno van Viersen, old Gedep., de helft van een 
zathe te Jorwerd, doende jaarlijks huir 100 car. gl. met 
een half kintjen rode botter en 2 grauwe kesen, zijnde 
de wederhelft van juffer Ursel Gesina van Grovestins. 

2 Sybe Gerrits wonende in het Ronde Broeck koopt voor 220 
car. gl. 2/10 van een zathe lands, genaamd Het ongemaekte 
Bedde te Spanga van Harmen Willems in de heerlijkheid 
Kuinre en Jan Jansen Everts Pijl op Spangerdijk. 

9 Hendrik Jansen, linnenwever en Eelck Jelles, echtel. te Ach-
lum, verkoopen voor 40 car. gl. aan Joh. Doedes en Trijntje 
Algers een huisstede aldaar, hebbende de Slaghdijk ten 0.v 

de kerkeopvaart ten AA'., de gemeente rijdweg ten N. en 
verkoopers ten Z., bezwaard met het medeluyden van de 
grote klok op prediktijden voor ¾ jaars in ieder jaar 
voor altoos. 

11 Ged. Staten stellen Hero de Geest aan tot luitenant van een 
nieuwe kompagnie kavallerie. 

2 De H.H. Burmania en Harinxma brengen aan Gedep. 
Staten een omstandig rapport uit over de vervallen zee-
werken te Harlingen. Gedep. Staten gelasten den ammuni
tiemeester om aan iederen kapitein van het Stadhouderlijk 
regiment een musquet uit 's Lands magazijn uit te reiken. 

9 Het Hof te Leeuwarden veroordeelt den tamboer Joh. 
Berends tot onthoofding. Hij was 22 Mei 1698 in een duel 
buiten Zwolle doodelijk gewond, de krijgsraad had hem in 
de gevangenis gezet, waar hij eenige malen gepoogd had 
brand te stichten en uit te breken. 

1 Het beroep goedgekeurd van Cand. Ibertus Lennema, con
rector der Lat. school te Leeuwarden, naar Oudega (Sm.). 
Schrijver van : Den tegenbeeldigen Job. 

11 Jac. Bos benoemd tot Landschapslandmeter in plaats van 
notaris J. Banga. 
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13 Gedep. St. verbieden dat molenaars tegelijk bakker zijn. 

8 Boelardns Boelens benoemd tot luitenant in de compagnie 
van ritmeester Hemmema. 
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Titelprent uit Balthazar Bekker's Betoverde Weereld (1739). 

24 Ds. Joh. van der Waeijen benoemd tot extra-ordinar. prof. 
prof. theol. te Franeker. 

11 Gedep. Staten benoemen een commissie om naar een meer 
bekwame plaats tot een gestoelte voor het Staten-college in 
de Jaeobijnerkerk te L. om te zien. 
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Oct. 16 Tijdens de godsdienstoefening slaat de bliksem in den toren 
te Hindeloopen, zoodat deze afbrandt en instort. Ds. Golt-
zius houdt daarna, in overleg met den magistraat, een kerk
dienst, waarin het feit wordt herdacht met Nahum 1 : 6—7, 
welke predikatie is uitgegeven in zijn geschriften. 

,, 17-19 Het Zuidel. deel van Friesland onder het zeewater bedolven 
wegens doorbraak van den Wouddijk. 

Xov. 11 Dr. Hermannus Huber benoemd tot historieschrijver van 
Friesland. 

Dec. 10 Jhr. Tjaard Harm van Aylva, subst. grietman van Woiiae-
radeel, koopt een schar, groot een einse, gelegen op 't 
Hoogvelt te Gaast van Hille Jans en Marij Piers, echtelieden 
te Wommels, voor 100 goudgl. 

19 De molenaar Reiner Olofs uii Staveren tot de galg ver
oordeeld. Hij voer een schip, toebehoorend aan de moeder 
van Jan Benning. 't Vaartuig was verzekerd, men ging 
scheep voor Nantes met stukgoederen, maar bij Wight 
werd het in den grond geboord. Reinier ging over op een 
ander schip, voer naar Rouaan, waar hij van Jan Beuning 
voor zich en zijn bootsvolk 100 rijkscl. ontving en voor zich 
een obligatie van 500 car. gl. om het schelmstuk te ver
zwijgen, verklarende dat het schip overzeild was om zoo de 
assurantiepenningen te krijgen. Het schelmstuk werd echter 
ontdekt. 

,. 25 Gedep. Staten verbieden om langs de Leppedijk met paar
den te rijden of er vee te laten weiden. 

30 Zacheüs van Ghemmenich toe Kingma, vroedschap van 
Leeuwarden, pensionaris van Hennaarderadeel en der steden 
Staveren, Sloten en Hindeloopen, resideert op Kingma State 
te Zweins. 

31 Herdrukt in dit j aa r : J. Bouricius († 9 Jan. 1671) raads
heer te Leeuwarden, Tractatus de Officio Judicis (1668). 

1702. 
Jan. 9 Claes Baukes te Winsum koopt voor 144 goudgl. de dorps

herberg te Oosterlittens, bewoond door Antje Teijes. wed, 
van Pybe Oedses en hare kinderen. 

., 20 Verschenen : Leges scholea Leovardiensis. 

23 Ds. Hugo Laurman na afscheid te hebben gepredikt in 
Jorwerd met Philipp. 4 : S, 9, waar in de kerk de grafzerk 
ligt van den laatsten R.K. priester Hottie of Horatio Pons 
met dit grafschrift: 
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Ouid tu oculos pasris, vel quid miraris in arte 
Respice qui infelix hac ego mole premor, 
Oui quondam vixi multis in honore beatus 
Nunc miser in lerris vermibus esca fio : 
Haec specta mundi intermitte et gaudia vana 
Ut mecum in Christo, pax tibi Sancta detur. 

doet zijn intrede te Oosterlittens met 1 Petr. 1 : 10—13 
en wordt aldaar in 1733 in de kerk aldaar begraven, waar 
hij meer dan dertig jaar het H. Avondmaal heeft bediend 
met den zilveren beker, in welks bodem een Saksische rijks
daalder van 1623 is bevestigd, en waar ook begraven liggen 
de vrouw van Ds. Balthasar Bekker, Elske Walkens, gest. 
16 April 1664 met drie kinderen. 

Febr. 3 Verschenen te Leeuwarden : Menno van Coehoorn, Nieuwe 
Vestingbouw, folio met platen, 2e dr. 

Maart 3 Prof. v. d. Waeijen aangesteld tot academie-prediker te 
Franeker. 

,, 23 Kornelis Sijmens te Tjerkgaast verkoopt zijn zathe, groot 
ongeveer 50 pondem. hooi- en weiland aan Bonte Igges 
aldaar voor 1227 goudgl. à 28 st. 

27 Maria Hanenburgh, wed. van Philippus Mattheus verkoopt 
een halve zalhe lands te Warga, genaamd YVytzinga, groot 
94 pondem. in haar geheel, voor 34 goudgl. de pondem. 

29 Maria de Vries, eerst gehuwd geweest met kapitein Meyn-
dert Hereniyt. daarna met Pytter Stapert, koopt een huis 
te Pietersbierum, dat zij bewoont. 

30 De Staten gelasten Dr. B. Schotanus, die 3 Dec. 1664 op
dracht kreeg de provincie op te meten en in kaart te bren
gen, om een kaartboek van Friesland voor hun rekening te 
laten drukken. 

31 A m je Haantjes, wed. van wijlen Ds. Tarquinius Poppinga 
te Pietersbeurm, schrijver van Heerlijkheit Gods (1686), 
Ontknoping der swarigheit over de Drie-eenheid (1687), 
wordt voorgedragen voor het weduwenpensioen. 

April 16 Verschenen: De leer der Doopsgezinden verdedigd tegen 
de vrenide misduidingen van Duwe Freddriks in zijn boekje 
genaemd Der Mennisten Leer, door Jan Klaasz van Grauw. 

29 De Gedeputeerden Burmania en Aitzema gecommitteerd 
naar de Prov. Synode te Dokkum. 

Mei 2 Willem van Haren bericht zijn benoeming tot buitenge
woon gezant bij J e Koningin van Groot-Brittan je en neemt 
afscheid van Friesland's Staten. 
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Mei 6 Willem Jentjes, coopman en Ment]e Johannes, echtelieden 
tot \\ leuwert, koopen \oor 500 car gl. een huysinge ca. 
aldaar van Melle Melles, goitmaker en coopman en Smwke 
Sipkes, echtelieden m de Schrans bij Leeuwarden, hebbende 

Por t re t \¾n Prof T Hemsterhuis te Pianeker (1717—1740; 

als naastlegers de juf f ei en van Sommelsdijk ten O , mr. 
Joh. Rispens, schooldienaar ten W. en N. 

9 Yllert Eitjes c.u. tot Wieuwert koopen voor 50 goudgl. een 
huijsmge, schuijrke ende ho\mge ca. mede alclaer staende 
ende gelegen bij Dirk Dn ex, mr. cleermaker als mede-
vercoper voor May 1702, bewoont ende gebruykt hebbende 
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het lant van de jufferen van Sommelsdijk ten O., de 
hovinge aen Gerryt Jacobs bewoonde huysinge behorende 
ten W., Dr. Hendrik van Deventer syn hovinge, bij Mr . 
Johannes Rispens gebruykt ten Z. en het gemene pad anders 
Kerckeland ten N. tot naastlegers. 

Mei 12 De grietmannen van Smallingerland en Idaarderadeel a h 
dijkgraven van de Leppedijk, klagende over den toestand 
van deze dijk, worden bij Gedep. ontboden. 

30 Gedep. geven den grietman van Opsterland order om zijn 
ingezetenen te gelasten de Leppedijk te verhoogen. 

jun i 14 Jan Taedes Schuijringa, schoolmr. en Nieske Laurentiiis 
Silvius, echtel. te Wommels koopen voor 95 car. gl. een 
huysinge ende hieminge de Stioek genaamd aldaar van 
Monse Eelkes, mr. smid te Witmarsum. 

,, 20 Regnerus van der Molen, voorheen rector der Lat, school 
te Juore, sedert 1692 predikant in de combinatie van 5 
dorpen: Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega, Oude- en. 
Nijehorne, is lid der prov. Synode te Dokkum. Scriba van 
deze Kerkvergadering is Ds. Theod. Wilman te Birclaard, 
schrijver van het opzienbarend boek : De Huishouding Godts 
in de kerk, waarin hij de toekomst des Heeren stelt in het 
jaar 1718. Zelf heeft hij dit jaar niet mogen beleven, daar 
hij inl71Sdenweg ging van alle vleesch. Gedep. Staten had
den hem 16 Juli 1696 ernstig bestraft over zijn buiten
sporige chiliastische denkbeelden. 

Juli 15 Dirkje Dirks te Oosterbierum, die haar beide kinderen. 
weinige dagen oud, verdronk in een regenton, wordt te 
Leeuwarden in een zak gestoken, in het diept omtrent de-
galg verdronken en versmoord; daarna is het lichaam in 
de zak op het rad gesteld, houdende in iedere hand een 
gemaakte pop. 

29 Gedeput. besluiten om de dijken voor het ingespoelde gat 
van Ter-Oele aan te besteden. 

Aug. 2 Een eeuw geleden (1602) woonden te Hallum Gemme van 
Burmania, Erns t van Goslinga, Bartel van Douma en Hes-
sel Feitsma met hun huisgezin; te Br i tsum: Jancke van 
Douma; te Bilgaard: Marten van Naerden c.s.; te Mars-
sum: Dr. Tjalling Eysinga, grietman van Menaldumadeel ; 
te Engelum: Idzard van Groustins; te Edens : Bocke Bur
mania, grietman van Hennaarderadeel, en Ansck van Bur
mania ; te Beetgum: Georg Vrijheer van Schwartzenberg 
met zijn vrouw en hun zoon Kempo Donia; te Dronri jp: 
Watze van Ockinga met zijn vrouw Saepke Burmania, en. 
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Jarich van Ockinga; te Winsum : grietman Ulke van Aylvar 
te Wi tmarsum: Ints Heerma wed. van Epo van Aylva; t e 
Burgwerd: Wytze van Camminga, en Saepck van Cam-
minga wed. Ockinga en dochters; te M a r r u m : Sjuck van 
Winia en zijn vrouw, en Frouck zijn zuster met Adzer en 
Doytze Winia ; te Schraard: Gabbe en Epo Aylva c.s., en 
Johan en Parck Goslinga; te Ternaard : Erns t Aylva, griet
man van O. Dongeradeel met vrouw en zoon; te Blija: Taco> 
van Aylva. grietman van Ferwerderadeel met vrouw en 
dochter; te Eerwerd: Roeland van Achelen met vrouw en 

Houtgravure uit de Leeuwarder Comptoiralmanack van 1697. 

dochter; te Holwerd: Duco van Aylva met vrouw en zoon r 
te Getium: Wibrand van Aylva met Thonis zijn zoon. 

10 Nog verkrijgbaar: Menno v. Coehoorn, Versterking des-
Vijf hoeks (1682). 

9 Sioerd Sioerds, huisman te Witmarsum, koopt voor 128 
car. gl. van Trijntje Heyns, wed. van wijlen Tjebe Sioerds 
aldaar 5 eynsen boulandt gelegen op de Yes aldaar, heb 
bende als naastlegers ten N. de kooper, ten W . de Halsbandt, 
ten Zuiden Dr. Rispens. 

20 Menno baron van Coehoorn helpt hertog' Marlborough bij 
het beleg van Venlo. o 

30 Dauk Douwes, vrouw van Jan Dirx, brouwer te W o r k u m r 

koopt van Reyn Reyns, schuitschipper aldaar, voor 430 car . 
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gl. enkele perceelen land te Ferwoude o.a. '4 eynsen in de 
Mienschar, 10 eynsen bij Holke Schar, twee pondem. 2 
eynsen met de quotele watermolen in Fonger Feddes Schar, 
twee vier eynsen op Mesterschar. 

Oct. 19 Ate Johannes, koopman te Franeker, koopt van Maria 
Hanenburg, wed. van Prof. Ph. Matthaeus te Dronrijp voor 
5148 goudgl. een zathe te Cubaard, Groot Fopens, geregtigd 
met 2 vrije stemmen, samt een swaanemerk en een kooi, 
groot in 't geheel 99 pondem.; doende een jaarl. huur van 
180 car, gl. en een vette gans. 

26 Maria Hanenburgh, wed. van Ph. Matthaeus, med. prof. 
honor. te Dronrijp, verkoopt voor 2897 goudgl. aan Job. 
Coopman te Franeker een zathe te Achlttm, de Kleine Bril 
genaemd, groot 32 pondem. doende 160 car. gl. huur. 

Dec. 4 Corn. Jacobs, mr. kleermaker en Nieske Taekles. echtelieden 
tot Kimswerd, koopen voor 265 car. gl. van Wybe Feddes, 
koopman tot Harlingen, een huis te K. hebbende de gemene 
straet ten O.; de Heerevaert ten W.; Corn. Wassenaers-
erven ten Z. en de Prins Hendriks erven ten N. 

1703. 
Jan. 15 Het aantal Hindelooper zeeschepen wordt geschat op meer 

dan 100. 

Febr. 15 Frans Binnert Aebinga Glins van Humalda op Dronrijp 
verkoopt voor 52 goudgl. de pondem. een halve zathe lands 
te Achlum, in 't geheel groot 100 pondem. doende de helft 
een jaarl. huur van 100 goudgl. en een half lopen grauwe 
orten. 

Maart 15 Octrooi verleend aan den hr. Andringa om een veerdienst 
aan te leggen van Femmer op Zwolle. 

,, 19 Bij 't uytgaen van de brandende keerse en daerna bij 't 
ligten des zegels uijt den wasse ten verkoop gepresenteerd 
een Heerlyke huysinge ende hovinge ca. in de buijren van 
Jorwerd, in voortijden bij wijlen Dr. Fivius à Fons bewoond 
en nu îaest bij wijlen Siuw en Anna Fons desselfs dogters 
metter dood ontruijmt, 
hebbende de hovinge aen Aeltje en Maijke Meijnerts be
woonde huijsinge behorende ten O.; de gemeene buijren 
anders het kerkhof f ten W.; de steeg lopende na de Kruij-
nen, anders de notaris Galenus Offringa ten Z. ende de 
Wed. kinderen en erfgenamen van wijlen Dr. Matthias 
Janssonius, in leven secr. van Baarderadeel met een mande 
heijninge ten N. tot naastlegers, voorts met wijdere lusten, 
profijten, servituten en gerechtigheden daartoe op en aen 
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behorende, geen ter werelt mjtgesondeit als alleen 't 
gestoelte en 't Legersteed m de kerk dat apart vecogt is, 
waarvoor geboden is bij proevelkoop 250 goudgl Door nie
mand veihoogd Jauke Sieks piovisioneel kooper 

"Tot- Z. eatwardeti, 
Gedruckt bjr SiCDTSE'RxiraE'R.T s Qrdînaris Drucker 

dcr Ë d . Mbg.Heeren. Staten -van Fneflandtr.xö'¾¾., 

Titelprent eenei uitgave ^ an het Nieuwe Testament 

Maart 25 Ds Petius Arundaeus te Engelnm doopt aldaai Foek, een 
dochtei van holtphester F E singa van Burmania en "Wil-
helmma Tammmga, aldaai Na deelname aan het doopmaal 
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op Syrtema State met Mr. Wiltje Simons, begeeft hij zich 
's middags tusscheu 3 en 4 uur naar huis, maar bezwijkt 
onderweg. Hij gaf in zijn sterfjaar aan ieder zijner ge
meenten, Makkinga, Elsloo en Langedyke, die hij bestierd 
had, een zilveren Avondmaalsbeker, en vermaakte bij legaat 
aan de Leeuwarder classis twee zilveren bekers, ter waarde 
van 100 car. gl. waarop het devies was gegraveerd: eo prae, 
sequimini me. 

Maart 27 Sijmon Jtirjens schoolmr. te Boxum. koopt voor 475 car. 
gl. van Agaecis Brunsma, old secr. van Idaarderadeel te 
Grouw en Ruurd Evers te Oldeboorn, 2/9 pondem. van 
sekere afgesonderde stukken lands te B. beide van 4 pondem. 

29 Grietie Reins, wed. wijlen de burgemr. Sasker Heeres bin
nen Slooten verkoopt voor 80 car. gl. aan Otto, Heere en 
Tryntie Tottes, woonagtig op de Hongerschar. behorende 
onder den dorpe St. Nicolaasga, sekere 3 pondem. maad-
landt, gelegen op de Noed, sijnde een grote gemeenschar, 
behoorende ten deele onder Nicolaasga, hebbende Sinne Ides-
en Geertie Piers ten Z., Idskenhuister meir ten W., Jetse 
Eysse ten O. en N. voor 80 car. gl. 

A-pril 5 Gedep. vereeren Dr. van Sande 50 goudgl. voor het ver
talen van Dr. Ghemmenich's Lat. gedichten. 

,, 16 De landmeter Eble Wybes teekent de terreinen der H.H. 
Compagnons (1698—1700) te Lippenhuizen. Een eeuw ge
leden is de ordonnantie der Gedep. op de goudsmeden 
geratificeerd. De goudsmeden, die de proeve van hun werk 
niet willen gedogen vervallen in een boete (29 Juli 1604). 

„ 18 Het overlijden van P. Napjus, pred. te Nieuw Brongerga of 
De Knijpe, wordt aan de classis bekend gemaakt. Zijn col
lega C. Carolinus te Heerenveen doet de lijkrede uit Job 
14 : 1, 2 in de kerk aldaar, gebouwd in 1661. 

Mei 21 Dr. Dominicus Worp van Peyma van Beyntema, advocaat,, 
koopt voor 1100 car. gl. van Johannes Atsena, luitenant van 
een compagnie te voet onder het lij f regiment van den Prince 
van Orange, ¾ van een zate te Wommels, in 't geheel groot 
70 pondem., doende jaarlijks 210 car. gl. huur. 

Juni 21 Marten Gerrits, mr. schuitmaker en Eecke Jacobs, echtel. 
op Bornswaagh verkoopen voor 265 car. gl. aan hun broeder 
Sijmen Gerrits, mr. schuitmaker, aldaer de gerechte helfte 
van sekere schuitmakershellingh, huis en schuur ca., als
mede van de schuitmakers gereedschap, bestaande in ramp
sage, kraansage, schilpsage, breekijzer, schrabber, 2 steven-
banken, laden, teermaten, pikpot, vijlblok, teerquasten, bloc-
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ken, touwen, hellingh-aken, smeerhouten, schorren, rollen, 
wijnbomen, schraagh, schaatsen die men onder 't hout legt, 
bock, slypsteen, rijen, weeghschalen, wigten, dommekragt. 
schaafbanck, moddernet en stok. 

Juni 25 Bouwe, oudste zoon van ds. Gerh. Samplonius legt den 
eersten steen der nieuwe kerk te Tjerkgaast. 

28 Wanneer de Schwartzenberghs — opvolgers der Cammin-
gha's •— als erfheeren van Ameland, het eiland willen ver-
koopen, houden de afstammelingen van Sicco Renghers te 
Godlinse het tegen. In 1704 gaat het eiland over aan Stad
houder Johan Willem Friso voor ƒ 175.000. 

Sept. 13 Sibrigh Paekes, wed. van wijlen Rancke Idses, ontvanger 
in Doniaga, verkoopt voor 21 goudgl. 21 st. aan Melchior 
de Rhee, secr. van Doniawerstal. zeker haad in de Schaar -
leijen te St. Nicolaasga. 

,, 15 Gedep. dragen Joh. Pytters het leidekken op van de kerk te 
Haskerdijken, die o.a. ook in 1662 was gerepareerd. 

Oct. 8 Barent Odinck organist op de Joure als curator over Hero 
Diederigje en Rudolphus Kingma, nagelaten kinderen en 
erven van wijlen Ds. Johannes Kingma, predikant te Balk 
en Hermanna Sijgersma, echtel. presenteert bij uitgaen van 
de brandende keersen en daarna bij 't ligten des zegels uijt 
den wasse 3 pqndem. lands in een zathe te Oosterlittens bij 
ontvanger I¾sdXûrjma aldaer gebruikt^ waarvoor bij 
proevelkoop AeTtje Kingma, wed. van wijlen Gerrit Branda 
heeft geboden 167 car. gl. en 10 st. 

„ 10 De grietman van Hennaarderadeel krijgt aanschrijving van 
Gedep. Staten om den Roomschen priester te beletten dienst 
te doen in de Kapel te Baijum. 

Dec. 3 De Hindelooper koopvaardijvloot treft het zware verlies, 
dat 23 schepen, voor de stad liggende, van hun ankers slaan, 
waardoor ze tussclien Zuriger-oord en Ferwoude op het 
strand geraken, waarvan na het lossen der lading slechts 14 
worden afgebracht. Deze ramp weerhield Tjaard v. Aylva, 
grietman van Wonseradeel niet, om krachtens strandrecht, 
1/10 der waarde van de schepen voor zich op te eischen. 
De 23 schippers beroepen zich op het Hof van Friesland, 
hetwelk beslist, dat tegen elk der schippers afzonderlijk 
moest worden geprocedeerd, waardoor de grietman van zijn 
eisch afzag. Sinds komen de schippers niet meer zoo gerust 
op de Hindelooper reede, tot schade van de stad. 

,, 7 Zware storm op den bededag. 
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Dec. 8 Een orkaan breekt den Wouddijk bij Slijkenburg, Eemmer 

en Tacozijl tot de fondamenten door. 

,, 21 Kaart geteekend van De Kuinder, Slijkenburg en Schoter
zijl met de afdijking van 1703. 

,, 25 Een sergeant met 36 soldaten naar Lemmer gezonden om 
aan de gehavende zeedijken te werken. 

,, 28 Verschenen: A. Gabbema, Nederl, Watervloeden, met 
platen. 

,, 30 Verschenen bij Hero Nauta te Leeuwarden: Joan à Sande, 
Ter blijde Wederkomste van Johan Wilhelm Friso. 

1704. 
Tan. 14 Gedep. kennen een honorarium van ƒ 500 toe aan Theod. van 

Tuinen, omdat hij nog geen 20 jaar oud reeds promoveerde 
als Dr. in de theologie. Hetzelfde was geschied met Joh. 
à Marck en Michaël Arnoldi. 

Febr. 7 Joh. Hemsterhuis benoemd tot hoogl. in de medicijnen. 

„ 20 Gedep. laten alle grietmannen en magistraten aanschrijven 
om de schoolmeesters te gelasten, dat zij een of tweemaal 
per week de kinden catechiseeren. 

Maart 1 Pieter Sjoerds Bierma, koopman te Harlingen, verkoopt aan 
Thomas Huberts Wyngaerden, burgemr. aldaar, een tichel-
werk te Midlum. 

,, 17 Menno baron v. Coehoorn te 's Hage overleden. Gedep. 
schrijven de Admiraliteit aan om 2 fregatten tot beveiliging 
der kusten te equipeeren. Roerige dagen te Schraard over 
het invorderen der schatting, zoodat de klok wordt geklept 
en assistenten met deurwaarder worden mishandeld. Ook te 
Exmorra klipt de klok en raakt men aan het hollen. Vrou
wen springen in menigte te scheep en dreigen de adsistenten 
met steenen. 

„ 22 Octrooi verleend aan Jhr. Zeine Joachim W. van Burmania 
voor de ingezetenen van Irnsum tot een veer van dit dorp 
op Leeuwarden, Sneek en Joure. 

April 9 Gedep. benoemen ds. P. Sevensma te Kornjum, J. Ecoma 
te Tjerkwert en N. Piscator te Augustinusga tot leger
predikant. 

12 Octrooi verleend aan Augustinus Lycklama à Nijeholt c.s. 
als eigenaars der Kortezwaagster-, Terwispeler-, Gorre-
dijkster- en Lippenhuistervaarten tot het aanleggen van 
nieuwe vaarten langs de hooge veenen aldaar. 
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17 Vrouw Helena \an Botnia wed van Jhr Watzo \an Bur-
mama in leven colonel o\er een regiment en capitem o\er 
o\er een compagnie soldaten te voet, resideerende op Mam-
minga te Jellum, sluit een wandelkoop van de hel f te eener 
stemdragende zathe 55 pondem g r ten W van de Swette 
onder Weydum, met Aurelia Hitsma vrouw van Hendricus 
Dortsman, zihersmid te Leeuwarden, tegen 22 pondematen 

Vignet van een lijkrede op den Fiieschen Stadhouder 
Johan "Willem Fnso 

te Jorwerd, gelegen m een heeilijke sathe aldaar geheeten 
Helewey Saté, gioot i/h geheel 37 pondem, mits dat de 
proclamante aan de aenwandelaerse 1420 car gl betaalt. 

Mei 7 De eerste piedikant \an Gouedijk, Theodoius Crans wordt 
gedimitteeid van MeLslawier Hij heeft nog gepieekt m de 
oude keik, die in 1683 was gebouwd met hulp van provincie 
en Compagnons, en 21 Aug 1735 na vernieuwing en ier-
giootmg door Ds Jac Engelsma is ingewijd met 1 Kon 
b 63 

1704 



22 
1704. 
Mei 27 De erfgenamen van Rixt van Donia, douarière Jhr. Watze 

van Cammingha verkoopen Ameland voor ƒ 170.000 car. gl. 
benevens ƒ 10.000 car. gl. koopkosten aan Stadhouder Jehan 
Willem Friso. 

,, 29 Gedep. machtigen grietman Lycklama à Nijeholt om de 
oude barakken bij Swart Dijksterhuis-schans te verkoopen 
en nieuwe te laten maken. 

Juni 2 Verschenen bij J. Horreus te Franeker : Joh. Creyghton, De 
zendbrieven van den II. Johamies en Jacobus ontledet en 
schriftmatig verklaard. 

Aug. 31 Verschenen te Franeker: J. Creyghton, Aanmerkingen op 
over den Hemel op aarde van Leenhof. 

Sept. 26 Gedep. geven order aan de Leeuw, magistraat om den 
Pijnigtoren af te breken. 

Oct. 7 Joh. Scaevola, precl. te Scharnegoutum wordt classislid en 
doet dienst in de kerk aldaar, wier toren in 1689 is inge
stort, maar weer opgebouwd. 

Nov. 19 Muntmeester Hcrbert Marinus geconsenteerd om ƒ 30.000 
aan dubbele stuivers voor de O.I. Compagnie te mogen slaan, 

Dec. 12 Foppius Gacama te Franeker veroordeeld tot 7-jarig ban-
nisement o.a. omdat hij Dr. Aeneae een moordenaar had 
genoemd en eerroovende pasquillen tegen hem had verspreid. 

,, 31 Overleden in dit jaar Lieuwe Willemsz Graaf, Doopsgez. 
schipper en leeraar, geb. te Harlingen 1652, liefhebben der 
wis- en sterrekunde, die lang peinsde over het vraagstuk dei-
vinding van de lengten op zee, waarover hij felle disputen 
had en schreef. 

1705. 

Jan. 20 Verschenen te Franeker.' Joh. Hilarides, Nieuwe Taalgron
den der Nederduitsche taal. 

Maart 28 Het placcaat tegen den uitvoer van mest vernieuwd. Ver
schenen te Franeker: J. Regius, Institutionum logicarum 
epitome. 

April 18 Gedep. schrijven alle grietsluyden en magistraten aan om 
geen verdere inquisitie op het vervoer van boter te laten 
doen. Tevens vernieuwen zij het placcaat tegen het invoeren 
van ledige botervaten. 

30 Gedep. stellen Willem Lammerts aan tot het maken van de 
vormen der baksteenen voor de tienerwerken. 

Sept. 5 De Groenlandsche vloot bestaande uit 96 walvischvaarders, 
meest gevoerd door kommandeurs van Ameland en de 
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andeie eilanden loopt op haie tertigieis, uit vrees voor de 
Fi arische oorlog schepen, die m de Noordzee kruisen, de 
haven van Delfzijl m, met de traan, baarden enz van 1100 
walvisschen 

?1 

i a i l d e Vecus G-clAr mi Trijtis Sufr-nu Sauztst 

H Veuhusîus Ads 

Port re t van den Frieschen rechtsgeleerde J van Sande 
m zijn Decisione» Fnsicae (1664) 

vept 12 Allaid \an Burum benoemd tot guetman van Domawerstal 

!No\ 24 iJaigaretha ten Tooren wed van wijlen Vmcentius Gales, 
seci -v Domawerstal -\ ei koopt \oor 7950 car. gl. hare 
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bezittingen aan Allard van Burum en vrouwe Catharina 
Johanna van Eysinga, echtelieden. 

29 Gedep. vergunnen aan ieder regiment te paard niet meer 
dan 2 standaarden. 

20 Verschenen te Amsterdam: R. Roukema, Naamboek der 
beroemde genees- en heelmeesters van alle eeuwen. 

10 Willem Loré benoemd tot landschaps-landmeter. Johan v. 
Idsinga, kolonel van een regiment infanterie, te Marrum 
en vrouwe Allegonda van Coenders, echtelieden, koopen 
voor 1509 goudgl. en 9 st. het lichelwerk van Jan Taekes 
te Midlum. 

15 De Fiiesehe portretschilder Pieter Tanjé te Bolsward 
geboren. 

17 Mr. Minne Bijlsma, chirurgijn te Balk koopt aldaar aan 
de Harichsterzijde een huis voor 490 car. gl. 

25 Gedep. schrijven de Admiraliteit aan 30 man op de Wad-
convoijers te emploijeeren. Idzardt van Sminia benoemd tot 
grietman van Hennaarderadeel. 

29 Gedep. staan Jhr. Assuerus Vegelin v. Claerbergen toe, om 
als vaandrig in campagne te gaan. 

14 Hobbo Baard van Sminia, raadsheer in 't Hof, koopt voor 
5700 car. gl. van Sara Nuijts, wed. van wijlen Lambregt 
Witsen, ridder kolonel-majoor te Amsterdam, een zathe te 
Hijlaard, groot 60 pondem. 

28 Gedep. staan grietman Harinxma toe zes maanden buiten
lands te mogen reizen. Hendrik Beerns, molenaar en Wyt-
ske Wytses, echtel. te Sexbierum koopen voor 1237 car. gl. 
van Abel Douwes, molenaar en Trijn Benedix, echtelieden 
te Wommels, een rog- of windmolen aldaar. 

5 Benno Bourboom, oud burgemr. van Leeuwarden en Janke 
Camp, echtel. koopen voor 2000 goudgl. van Ariaantje 
Rodenhuys. vrouw van Arnoldus Camp te Leeuwarden, de 
helft eener zathe te Jorwerd, groot 33 pondem. en de helft 
van een zathe aldaar, Klein Battens, groot 18 pondem. 
beide zonder huijsinge. 

1 Prof. C. Vitringa houdt in de Academiekerk te Praneker 
een oratie over het nut. de noodzakelijkheid en gezag der 
svnoden, die uit het Latijn werd vertaald door S. H. 
Idsinga (1742). 
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Juli 15 Gedep. schnjven alle grietmannen en magistraten aan om 
de placcaten op het bieiden lan netten conform de schilden 

tei executie te stellen Nog verknjgbaar. J. Creyghton, 
Korte Verklaaring van het 15e Capittel van Lucas, ver
schenen bij Hero Nauta te Leeuwarden (1690). 



26 
1707. 
Jan. 10 Verschenen te Leeuwarden: Ph. Schabailje Leven van 

Jezus Christus, met platen. 

Maart 8 Octrooi verleend aan François Halma tot het drukken van 
zijn psalmboek e.a. werken. 

,, 13 Nicolaas Schiere. beroepen van Hallum, schrijver van vele 
boeken: De Genadenstroom, De Ware godzaligheid; Doc-
trina Testamentorum; De gekruiste en opgewekte Christus; 
De Brief van de Galatiërs, doet zijn intree te Bolsward met 
Ps . 71 : 15, 16. 

April 29 Huwelijk van Prins Johan Willem Friso met Maria Louisa 
dochter van den landgraaf van Hessel Kassei et Kassei vol
trokken, waar zij 17 Febr. 1688 was geboren. Gedep. Staten 
staan Schelto van Aysma toe als vaandrig te dienen onder 
de compagnie van Graaf v. Witgenstein. 

Mei 6 Tabo Johannes, brouwer, koopt van Geertruyd Lodewyx, 
huisvr. van Lucas van Sloot, de herberg, daar de Benthem 
uithangt, gelegen op 't Dieptswal binnen Dokkuni, voor 
743 goudgl. 7 st. 

Juni 20 Jantje Jakles c.u. te Mantgum koopt van den timmerman 
Thys Sybrens aldaar voor 350 car. gl. een stuk terpland 
voor den toren, groot 3 pondem. hebbende het kerkhof en 
de buyren ten O. ; de hr. Eminga landen e.a. ten W . en juf f. 
Cunira Frank van Burmania ten N. tot naastlegers. 

,, 30 De reparatie's van Tacozijl, die 25 Sept. 1668 als een 
„koninghswerk" door Gedep. waren afgeslagen, worden 
nu aanbesteed. 

Juli 1 Willem Loré gepermitteert de studerende jeugdt op de Aca
demie te Franeker in de Mathesis te institueren op een 
tractement van 250 gl. 

26 De Staten consenteeren een eeuw geleden (1607) tot het 
oprichten van de W.-Indische Compagnie. 

Aug. 15 Een eeuw geleden woonden te Britsum Helena van Bunau. 
wed. van Holdinga en Cunera van Douma met hare kin
deren ; te Holwerd Sipke van Jaersma met vrouw en zoon 
en Aelse van Jaersma; te Hantum Taco van Het t inga; te 
Flallum Tielke van Roorda, te Bilgaard de kinderen van 
Fedde Haerda ; te Stiens Georg van Burmania met zijn 
vrouw; te Hijum His van Roorda met haar dochters, te 
Genum WTick van Roorda met haar zusters; te Kollum 
Sibrand Flettinga; te X ij land Syds van Botnia; te Langweer 
Flardus Reinalda; te Oldeboorn Popeck Ringia, wed. van 
Feicke Tetmans. 
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Ang 22 Baienl Boekhorst coopman LOL YA ïeuwert begeert consent 

op de coop van sekeie plaatse otf stuckien land daar voor 
maals een wieit^e is geveest dog soo wijd uijtstreckende 
als het \ooi tegenwoordig is affgeslaiiet en affgehekt op 

Tiielj rent van een pamf e gedrukt te Leeuwarden bi] 
Corn Te idema (1690) 

v¾elke plaats gestaan heeft de groote roodpande huijsmge 
weleei bij den veikopei Hendrik van Deventer, Medicas 
Dr in 's Gra\enhage ende nu tol een hoft off thuijn 
gemaakt, gelegen tot Y\ ïeuweid in de bmjren, hebbende ten 
O en Z juf f Anna i¾n '¾.arssen \an SommeMijt ten Y\ 
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de schoolmeester, en Willem Jentjes, en ten N. de huijsinge 
en hieminge van Jillert Eeltjes tot naastlegers voor 350 
car. gl. 

Maar Anna \ . Aarssen v. S. op Waltahuijs tot Wieuwerd 
verzoekt ratione affinitatis en als naastleger het ,,niaar" 
van dit stukje land onder praesentie om des copers handen 
in alles cost- en schadeloos te willen indemneren en ont
heffen en ofiereert de som van 3 car. gl. tot hoedinge en 
dragen van de legale kosten. De kooper verklaart m de ge
dane niaar te consenteeren. 

23 Petrus Brantsma koopt voor 750 car. gl. van Siotikien 
Pyters Bennema, wed. van C. Brantsma, De nieuwe collegie 
genaemt te Dokktim, hebbende de Lange Oosterstraat ten 
N., de steeg ten O., de wed. van Wyl Haijo Corn. Eysma 
ten Z., en Pvter Oostende ten W. 

29 Gedep. geven 12 man uit de gardes tot beveiliging der 
Vrouwe van Schiermonnikoog en haar familie. 

5 Een eeuw geleden (1607) krijgen de veengenooten te Korte-
zwaag van de Staten consent om de Heereweg in de Trim-
beets te mogen doorgraven en daarin een brug met slag- en 
schut deuren te leggen. 

22 Prins Johan Willem Friso, 20 jaar oud, wordt als stad
houder en kapitein-generaal van Friesland gehuldigd. Ver
schenen bij Hero Nauta te Leeuwarden een gedicht van 
S. G. I. v. Burmania, getiteld: Quod felix faustumque sit 
srenissimo Arausionensium Principe Johanni Wilhelmo 
Frisoni, Gubernatori Frisiae hereditario. 

3 Sytze Jimmes uit Lioessens buiten Leeuwarden aan een 
staak geworgd; daarna is zijn lichaam met een mes in de 
rechterhand op een rad gesteld, omdat hij Maaike Dotiwes 
met wie hij na trouwbelofte, als man woonde, 1 Juli de 
keel had afgesneden. 

27 Er wordt aan Gedep. een omstandig rapport uitgebracht 
over de havenwerken te Harlingen. 

21 Gedep. vereeren 100 rijksdaalders aan den schilder N. Vol
ders voor het schilderen van het portret des Erfstadhou-
ders in de Raadskamer. 

4 Haije Seerps en Sibeltie Alberts, echtelieden te V elsrijp 
koopen voor 725 car. gl. van Aeltie Swalue, wed. Singel, 
ds. Melchior Alma te Oosterhaule en Ds. Nic. Alma te 
Bolsward 7 pondem. greide en bouwland in hun dorp. 



29 

10 Ben eeuw geleden (1708) wonen te Huizum Jelger Bootsma 
en Iets Feitsma; te Kollum Epo Margaretha en Gabbe Boot
sma ; te Wetzens op Jarlahuis Haije van Ringia; te Hol
werd Taco van Heemstra; te Oenkerk Feije van Heem
stra; te Kornjum David van Goorle; te Rinsumageest His 
Hermana wed. van Tjaerda, en Syds Tjaerda. 

25 Jhr. Dominicus Justus van Botnia te Jellum koopt voor 60 
goudgl. de pondemaat 2/$ van een zathe te Oosterlittens op 
Wammerterbuyren, groot 76 pondem. (waarvan Yda Maria 
van Ethma, vrouw van Johan van Schuijlenborg te Gro
ningen eigenares is voor de resteerende ¾) van Johan nes 
Benting, oud-burgemr. van Wonseradeel en Maria Plen-
tinga, echtelieden te Bolsward. 

28 Gedeputeerde Wyckel wordt gecommitteerd om met de 
eigenares van Galamadammen te spreken over het maken 
van een schouw en een reglement op de tollen. 

1 Verschenen te Leeuwarden: J. Creyghton, Allegorische 
verklaring der H. Schriftuur. 

14 Secretaris Epeüs van Hylckama te Sloten koopt van pro
cureur Boerhuys voor 15 car. gl. een hofke met ledig huis 
aldaar, achter de diaconietuin. 

9 Geveild de herberg het Wapen van Friesland aan de markt 
te Sloten, hebbende burgem. Claes Donia ten Z., secr. 
Hylckama ten W., en de stadsstraat ten N. en O., doende 
56 car. gl. bewoond als hospes door Anne Fdes, mr. tim
merman; en 21 hoofden en een halfsgras of een kwart
hoofd in Slootwar aldaar. 

19 Claas Folkerts, huijsman tot Mantgum koopt een winkel, 
met bakhuijs, koe- en peerdestallinge aldaar, voor 292 
goudgl. en 21 st. van Hendrik Jansen, huysman tot Schar-
negoutum in 't Clooster, ten Z. de pastoriehovinge als naest-
leger hebbende. 

31 In het afgeloopen jaar verschenen: W. v. Ranou, Rouw-
klagt over den dood van ambassadeur W. v. Haren; en 
Hanso Hes, Ter Gedachtenisse van Martha van Kinnema, 
wed. van Daniël de Blocq v. Scheltinga. Johan Vegelin v. 
Claerbergen heeft een grondplan geteekend van Herema-
state te Joure. 

12 Verschenen te Franeker: R. Andala, Exercitationes acade-
micae in philosophiam primam et naturalem. 

27 Binnert Heringa van Grovestins benoemd tot grietman van 
Ferwerderadeel. 
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Mei 15 Groote duurte, zoodat een last rogge 250 en een last tarwe 

400 goudgl. kost. 

Juni 6 Gedep. maken een instructie voor den Landschaps-opera-
teur Lenegra. 

., 20 Geertruit Alegunda baronesse van Coehoorn te Leeuwar
den verkoopt voor 1350 car. gl. drie zathen lands te Lang-
weer, in het stemkohier vermeld met no. 1, 21 en 22, die 
zij van haar ouders had geërfd, aan grietman Allard van 
Burum en Catharina Johanna van Eysinga aldaar. 

jul i 17 Lambertus van Houwerda benoemd tot inspector bursae 
te Franeker in plaats van Willem van Ranouw. 

18 François Halma aangesteld tot landschapsdrukker in plaats 
van Rinnert S. Arunsma. 

Sept. 13 De pijpers van het Stadhouderlijk regiment afgedankt. 

Oct. 3 De Staten vereeren graaf v. Stirum 100 ducatons en een 
gouden medaille voor het overbrengen van de tijding der 
glorieuze bataille bij Mons. 

28 Ds. Theodorus van Thuinen vertrekt uit Dronrijp naar 
Dokkum. Hij is de schrijver van : Rekeningen der tijden 
van de Sondvloed tot aan de Babil. gevangenis (1719) en 
geschriften over het geloof, meest tegen de prof. Lampe 
en Driessen. 

„ 29 Daniël van Coppenole c.u. te Maarsen (Utr.) koopt voor 
155 car. gl. een huis te Wieuwerd, bewoond en gebruikt 
door Willem Jentjes c.u. hebbende Mevr. van Ouwerberk 
ten O. en de dorpsschool ten N. als naastlegers. 

Dec. 4 Jhr. Schelto van Heemstra benoemd tot postmeester in 
plaats van Dr. Jan Wielinga. Verschenen bij Hero Nauta te 
Leeuwarden het gedicht: Chr. zegepraal van de zeeghafte 
wapenen der Vereenigde Mogentheden in Europa, door 
Petrus Vogelsang, oud-dienaar J. Christi in de gemeenie 
van Sneek. 

1710. 
6 Verschenen bij Hero Nauta te Leeuwarden het gedicht van : 

Joan à Sande. Blijde intrede van Joh. W. Friso met zijn 
gemalinne Maria Louise; P . F . Vegelin v. Claerbergeni 
Carmen Votivum Joanni Guilielmo Frisoni et Mariae 
Loisae; Julius Sterringa, Jubilum Smalligeranum Johanni 
G. Frisoni cum Mariam Lovisam priraum in Frisiam in-
troduceret. 
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jan 

Titelprent \an de Neposveitalmg door j Hilandes (1687) 

7 Vei schenen bij P Ruardi te Leeuwaiden het Lat. gedicht 
van P. Savois, Frisia triumphans adventu Johannis Gu-
lieimi Frisonis et Mariae Ludo-ucae; en S. Gerroltsma, 
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Vreugdepalm ter eere van Joh. W. Friso en Maria Louisa 
na gedane veldtogt zeegepraalende wedergekeert ende te-
samen als Egtgenooten met blijdschap plegtig" binnen L-
ingehaald, op 2 Jan. 1710; en Gaspar Ignatius al; Eel-
coma, Corona de lauru et myrto aulae postibus af f ixa, cum 
Joh. Guilielmus Friso et Maria Louisa foedere nuptiali 
juncti Lewardiam ingrederentur die IV Non. Jan. 1710. 

Febr. 28 Cornelis baron van Aylva, grietman van Wonseradeel te 
Hichtum koopt voor 228 goudgl. van vrou Lucia Barbara v, 
Burmania, wed. van H. J. Thielo van Thielau de helft 
van een stemdragend hornleger onder Oosterwierum, groot 
4 einsen, waarvan de wederhelft den erven van vrou Helena 
v. Botnia toebehoort, hebbende de kerkelanden van Ooster
wierum ten O. en N. de erven van vrou Helena v. Botnia 
ten Z. en de Heereweg ten W. 

Maart 28 Tjalling van Sixma benoemd tot grietman van Rauwerder-
hem. 

,. 29 Octrooi verleend aan de smakschippers van Workum, Hin-
deloopen en Makkum tot het oprichten van een gemeene 
kiste of beurse onder hun gilde. 

April 14 Rector Lamberge te Dokkum krijgt bezoek aan zijn Lat. 
school in het oude raadhuis, van de Frankforter geleerden 
gebroeders Uffenbach. 

Mei 9 De landmeters S. en T. Buwes meten 17 perceeïen land op 
te Finkum en brengen het in schetskaart. Situatiekaart ge-
teekend in dezen tijd van het Idskenhuister Grootschar en 
van vele landerijen tusschen Koevorde, Wymerts. Welle, 
Jeltesloot, Woudsend, Sloten, Tjerkgaast en Langweer. 

,, 15 De muntmeester geconsenteerd om voor een tonne g¾lds 
aan dubbeltjes en scheepjesschellingen te slaan. 

Juni 19 Allard van Burum, grietman van Doniawerstal, en Catha-
rina Johanna van Eijsinga, resideerende te Langweer, ver-
koopen voor 600 car. gl. aan Oene Harmens, ontvanger en 
dorprechter te Oosterhaule, 2 zathen lands, strekkende van 
de Veenscheiding over de Nije Mieden aan de Nije weg, 
bestaande in bouw-, gras- en hooilanden. 

20 De lidmaten der gemeente van Fransche refugé's te Balk 
krijgen van Ged. Staten consent om een ander predikant 
te beroepen. 

Juli 3 Gedep. vereeren 200 ducatons aan majoor Rhebinder voor 
het overbrengen van de tijding der overgave van de vesting 
Douay. 
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Oct. 20 Jhr. Ernst Mockema van Harinxma toe Sloten, grietman 
van Baarderadeel, op Decama tot Weydum, koopt voor 200 
goudgl. van Elisabeth, baronesse v. Aylva, vrouw van griet
man Ernst v. Aylva te Ternaard, zeker hornleger, stel en 
en stem, groot omtrent 1 pondem. met nog 2 pondem. 
greijde terpland, daarbij 3 pondem. op Tjentgumerbuyren 
te Jorwerd, waar af f de huijsinge en schuijre in dese somer 
verbrant is, beregtigt met een vrije stem in alle voorvallende 
saken, bezwaart met l j ^ f lor enen in de schattinge en met 
reed en drifte van 17 pondem. finland, dat nu aan Tryntie 
Horati, wed. Bruinsma c.s. verkogt is, hebbende raadsheer 
Ockinga c.s. ten O., 't vorige stuk fenne land de here 
Etninga en de heer Coper ten W. en Z. ende de vaart, het 
Zool ten N. tot naastlegers. 

Dec. 5 De Wapenkaart, afbeelding van alle de wapenen der steden 
en grietenijen van Friesland, opgedragen aan prins Johan 
Willem Friso, door F. Halma, is voltooid. 

„ 13 Octrooi verleend aan Albert Hanzes tot oprichting van een 
veer van Lemmer op Amsterdam. 

1711. 

Jan. 7 De Staten geven last tot betaling der onkosten tot behoud 
van het eiland Ens. 

Febr. 9 Ds. Ernestus Gladhair te Goënga overleden. Hij deed 
dienst bij de troepen in de Spaansche Nederlanden (1690) 
onder het regiment infanterie van kolonel Beyma. Hij ligt 
op het O. van het kerkhof, waar eens het koor was der 
oude kerk. 

April 24 Justus Ludinga doet zijn intree te Wijnaldum met Ezech. 
3 : 17—21. In 1684 stortte aldaar bij nacht de toren in, lig-
g'ende de klokken op de puinhoop gaaf en ongeschonden. 

,, 25 Nieuw reglement op het onderhoud der armen van Fries
land in 25 artikelen uitgevaardigd. 

Mei 10 Beroep goedgekeurd van ds. Hermannus Wesselius te 
Vrouwen-Parochie, waar hij zijn intree doet met Ps. 
122 : 6—9. 

„ 18 Jhr. Tjalling Homme van Camstra, grietman van Idaarde-
radeel, koopt voor 3800 car. gl. van Anna Catharina van 
Dokkum en haar man Hans Frederik van Rohr, erfheer op 
Wilmerstorff, kon. Pruisisch majoor der infanterie, een 
zathe te Friens, groot 70 pondem. 

,, 21 Jhr. Sicco van Goslinga, grietman van Franekeradeel en 
Janetta Isabella baronesse thoe Schwartzenbergh, echtel. te 
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Dongjum koopen voor 2200 car. gl. 17 pondem. aldaar van 
Alexander Widenbrugh. ontvanger-generaal ter admirali
teit te Harlingen en Margarieta Oldaens, echtel. 

Juni 8 Verschenen te Franeker: R. Andala, Paraphrasis in prin-
cipia philosophiae R. Descartes. 

20 Het Statenjacht, dat in 1682 was gebouwd voor den Stad
houder en niemand gebruiken mocht zonder zijn toestem
ming, doet nu meermalen dienst voor het reizen van Gedep. 
naar Hollanah en brengt thans Gedep. Aylva, Heemstra en 
secr. Wyckel naar Schiermonnikoog en naar het eiland Ens 
(16 Mei 1737). 

Juli 14 Stadhouder Johan Willem Friso aan den Moerdijk ver
dronken, nog geen 24 jaar oud. De Staten ontvangen het 
bericht 16 Juli. Den 22en werd zijn lijk gevonden. 

,, 25 De Staten geven order omtrent het luiden der klokken in 
grietenijen en steden. 

28 Verschenen bij F. Halma te Leeuwarden: F. Halma, Fries
land in rouw over den dood van Johan Willem Friso, zoon 
van Hendrik Casimir II en Henriette Amalia v. Anhalt— 
Dessau. 

30 Verschenen het gedicht: J. Zeeus: Ter gedachtenisse van 
Joh. W. Friso; en bij Joh. Thijssens te Leeuwarden: De 
Friesche maagd gekleet in de allerdiepste rouw, door Wy-
brand de Geest. 

Sept. 1 De princes weduwe brengt te Leeuwarden een zoon ter 
wereld. 

,, 6 Verschenen te L. Jetske Reynou van der Molen, Treurig 
gesprek tusschen een vreemdeling en een Fries, over het 
verongelukken van den Heere J. W. Friso. Daarachter: Op 
de geboorte van den jongen prins, aan deszelfs moeder 
Maria Louisa. 

,, 10 De jonge Prins Willem Carel Hendrik Friso gedoopt op 
het Vorstelijk Hof. 

,, 12 Wed. Le Pla ontvangt verlengd octrooi 25 jaar vrijheid 
van lasten voor twee drooggemaakte meertjes tusschen 
Gaast en Piaam. 

,, 18 Beern Hoites, wonende tot Ynga onder de klokslag van 
Sneek, koopt ¾ van 5 pondem. in 16 pondem. in 't Ynga 
voor 150 car. gl. 

Oct. 25 Renicus Bourboom, Leeuwarder, gunsteling van Prof. Nic. 
Gurtlerus te Franeker, doet zijn intree te Oude- en Nije-
schoot (gecombineerd met Mildam, Rottum en Katlijk) met 
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Rom. 1 : 15 en doet zijn afscheid naar Drogeham met Jer. 
17 : 16 (April 1717). 

Oct. 27 Octrooi verleend aan Gerrit Clasis op een veer Sloten— 
Amsterdam; aan het hoedenmakersgilde te Leeuwarden; 
aan de v eerschippers van Grouw op Leeuwarden, met het 
reglement gearresteerd 18 Maart 1644 en hernieuwd 11 
Mei 1691. 

1712. 

Jan ?? Jacobus ten Broeke koopt \oor 201 goudgl. een huis in de 
Gasthuisstraat te Dokkum van Arnold van Lelienberg. 

Randversiering uit Schotanus' Atlas. 

,, 30 J. van Ederen koopt voor 215 car. gl van Claes Attes 
portier der stad Sloten, een huis aldaar in de Dubbelstraat, 
strekkende voor van de halve straat over secr. Hjlckama's 
hof en de Mennonietevermaning. 

Febr. 19 Verkocht de pelmolen op het bolweik bij het Hoogend te 
Sneek voor 2887 car. gl. 

25 Stadhouder Joh. W. Friso plechtstatig begraven te Leeu
warden. De Staten schenken ƒ 16 000 voor de kosten. Ver
schenen bij F. Halma te Franeker: Oratio Funebris in 
acerbissimum intentum Joannis W. Friso, habita a Prof. 
G. Coetier, met gegrav. titelprent. 

Maait 15 Te Sneek zijn vele Fransche en Beiersche soldaten, krijgs
gevangenen uit de slag van Rammelies (1706), die de 
vrijheid herkrijgen in 1713. 

Apiil 8 De schepen Arnoldus Siderius koopt voor 50 goudgl. van 
Jhr. Tj . v. Sixma en Henriette Sophia van Nauta, echtel. 
een hovinge met steenen zomerhuis, even buiten Sneek, heb
bende de Stadssingel ten O. 
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April 27 De Staten benoemen tot veldprediker P. Couperus te Warga, 

W. Schregardus te Hiaure, F. Elgersma te Wommels, N 
v. cl. Leij te Dongjum en P. Nicolai te Edens ca. 

,, 28 Wolvenjacht gehouden onder leiding van Jhr. Duco van 
Haren, grietman van Stellingwerf en secr. Wigerus Wiger: 
met vele ingezetenen. Albert Harms te Wolvega schoot een 
wolf te Oldeholtpade. 

Mei 12 Ype Pouwles koopt een kuiperij te Blija voor 310 goudgl 
,, 29 Gerryt Sieerds, doodgraver te Dokkum, koopt voor 40 car 

gl. een huis bij t Old clooster aldaar, hebbende burgemr 
Inia ten W., Julius Schelto van Aitzema ten O., het kerk-
noften Z. en de straat ten N. 

Juni 15 Regnerus Annaeus van Wijckel, grietman van Gaasterland 
koopt voor 1560 goudgl. 2 zathen te Harich, groot 51 
pondem. benevens 13 akkers en 4 vennen zaad- en grasland. 

Juli 4 Ds. Lubertus Ureterpius te Britswerd koopt voor 500 daal
ders en 100 rijksd, en elf ducatons van Willem Meynerts 
een zathe bij Bozumerzijl in de Dijksharne. doende 250 
car. gl. jaarl. huur. 

Sept. 12 Jan Jansen Rougenkamp van Nijenborg te Bozum koopt 
voor 200 car. gl. een huis met linnenweverij aldaar van den 
linnenwever Jan Hendriks. 

Oct. 12 Sierk Sieerds en Ypo Edes, molenaars te Dokkum koopen 
voor 1000 goudgl. en 21 car. gl. van Symon Harkes de 
halve rogmolen op de Hanspoortster dwinger aldaar. 

Dec. 12 Juffr. Saackien van Aarssen, vrouw van Dr. Gerardus van 
der Lely, advocaat koopt van grietman S. G. Juckema \ 
Burmania een hoornleger van een zathe op Hallumermieden 
tegenover de Bartlehiemer molen, begerechtigd met een 
stem in het cohier, geannoteerd met no. 83, groot l j ^ 
pondem. voor 300 car. gl. 

1713. 
Jan. 9 Sicke Rienks, mr. chirurgijn en barbier te Oosterwierum 

koopt voor 400 car. gl. een huis bij de molen aldaar. 
,, 23 Ate Anes te Perwerd koopt van Freerk Rmses aldaar \oor 

2585 car. gl. de herberg Het Wapen van Ferwerderadeel 
Febr. 1 Jan Dates koopt voor 400 car. gl. van Jan Gerlofs een huis 

aan de zeedijk te Blija, hebbende Taniazathe ten O. Ver
kocht de herberg bij de Breede brug te Sloten, waar uit
hangt aan één kant de Prince van Orangien en aan de 
andere kant De Vergulde Zon, aan het W. van het diept, 
voor 340 car. gl. 
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Febr. 13 Joan Welcum te Fenverd koopt voor 126 goudgl. 2 pondem. 

bouwland aan 't hangen van de Oosterbeintumerterp aldaar 
van juf f. Johanna Maria van N}Tsten te Hoogebeintum. 

Maart 20 Johan van Idsenga, kolonel van een regiment infanterie 
en commandant van Rijssel en vrouwe Alagonda Coenders, 
echtel. wonen te Marssum. 

April 11 Vrede te Utrecht geteekend, met o.a. grietman S. v. Gos-
linga als gevolmachtigde. Verkocht voor 140 car. gl. een 
huis te Sloten aan het W. van 't Diept bij de Wykelerpoort, 
strekkende tot aan het Bolwerk en het Wachthuis ten Z. 
hebbende. <•«••« 

,, 28 Aukje Jans te Sneek koopt op afbraak voor 4200 goudgl. 
van hopman Romke Seilstra aldaar een dubbele oliemolen, 
waarin een peldegarstmolen met zifterij en waaierij, buiten 
de Noorderpoort aan de Franekervaart. Tjeerd Sydses, 
koopman te Franeker koopt de zathe Hesens onder Jor-
werd, groot 107 pondem. in gebruik bij Jan Jacobs Tania 
als meijer, met singel en poorten. 

Mei 21 Dirk Fedder inplaats van Harmannus Fedder aangesteld tot 
studenten-schermmeester aan de Franeker akademie. 

22 Corn. Dirks te Hoogebeintum koopt voor 175 goudgl. van 
Sioukje van Douma en Jhr. Julius Ritske van Sixma. ont
vanger-generaal van Ferwerderadeel, te Hallum. die in deze 
dagen veel land verkoopen, 4j4 pondem. oude greide onder 
Genum. 

Juni 23 Ritske Dirks buttercoper te Grouw, koopt voor 1000 goudgl. 
en een silveren ducaton, van Sioerd Feijes, buttercoper 
aldaar, een huis tegenover de Waag aldaar, hebbende de 
genieene straat ten O,; de steeg ten Z. het water de Grouw 
genaamt ten W. en de kooper c.s. ten N. welke onder de 
oisdrup van 't pakhuis een goote moeten houden tot ver-
hoedinge van de val van 't water op de plaats off hieminge 
van deze huisinge, alles ingevolge de oude coopbrieven. 

juli 10 Jan Jansen op de nieuwe Scheperie onder Surhuizum koopt 
voor 80 car. gl. ¾ stuk hoogveen bij de scheperie, zonder 
ondergrond. 

,, 24 Claas Sytses op Jousmaterp onder Hallum koopt voor 66 
goudgl. 6 st. de pondem. drie pondem. oude greide in Hille-
maleegh onder Hallum, van Jhr. Tjalling Hemmo van 
Camstra, grietman van Idaarderadeel, resideerend onder 
Menaldum. 

„ 29 De Fransche predikant La Mique te Leeuwarden krijgt 
consent van Ged. Staten om als hofprediker met hare 
Hoogheid naar 't Loo te gaan. 
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Aug. 16 Grietman P. Vegelin v. Claerbergen wordt door Gedept. 

gecommitteerd om de reparatiën aan de kerk en pastorie te 
Haskerdijken te laten maken. 

Sept. 11 Jan Jacobs op Surhuisterveen koopt voor 162 goudgl. een 
perceel klijn midden uit de ondergronden van de Ie pael 
tot de 2e pael toe, groot 331 roeden 1 voet, gelegen in 
de Bovenwegse mieden onder Augustinusga, van Joh. v. 
Poutsma, ritmeester van een compagnie kavallerie te Oos
termeer, als erfgenaam van zijn vader Petrus v. Poutsma. 

Nov. 13 Jetske Reiners, burgerske in Hmdelopen, koopt voor 475 
car. gl. van Jappe Everts aldaar een huis aan de Wever
straat. 

,, 25 Jhr. Sicco v. Goslinga geeft kennis van zijn benoeming 
tot ambassadeur van Frankrijk en neemt afscheid van de 
Friesche Staten. 

Dec. 11 Klaas Yppes te Hindelopen koopt voor 90 car. gl. 7 einsen 
tien penningen lands gelegen in de groote Mienschar bui
ten de Schans aldaar, met nog een halve koegang lands 
in Douwe Reiners fenne, beide onder de jurisdictie der stad. 

1714. 
Jan. 14 Gedept, laten eenige grietenijen aanschrijven om de spil

len uit de molens te doen nemen. 

22 Anne Jelles boer te Hindelooen koopt voor 65 car. gl. 13 
einsen elf penningen lands in de groote mienschar aldaar, 
3 einsen tien penningen in de weide binnen de schans en 
4 einsen 19 penn. in de weide buiten de schans en eenig 
ander land. 

25 Gedept, commandeeren 2 kapiteins en officieren met 160 
man te voet en 25 ruiters om eenige molenspilîen met ge
weld weg te nemen. 

5 Justus Botîiia v. Burmama resideert op Mamminga te Jel-
lum. Kolonel Jan v. Sevenaar en Helena Lucia v. Bur-
mania resideeren op Groot Hania te Weidum. Auke Sytses 
te Sybrandahuis koopt voor 6000 car. gl. een zathe aldaar 
van Catharina van Haren, vrouw van Joh. v. Grovestins, 
majoor bij de kavallerie. Klaas Ippes koopt 8 einsen in de 
mienschar binnen de schans te Hindelopen. 

19 Jhr. Jarig van Ockinga te Beers koopt voor 1600 car. gl. 
van Anna Lucia van Camstra, huisvrouw van Minne Frans 
v. Burmania, ritmeester van een compagnie paardevolk een 
huis te Rinsumageest, hebbende den heere Molenschot ten 
W. en het Kerkeland ten N. Vrouwe Helena Maria van 

Febr. 
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Ockinga, douairiere \an wijlen de hi de Wolf, resideert 
te Burg werd 

Maait 3 Foppe Jans, dorprechter en schookhenaar te Jorwerd, koopt 
\oor S8 goudgl de pondem l ¾ pondem land m het W&-

Titelprent der Leeu¼arder uitgave van het Fransche N T 

dumer Leeglant \an Jhi D J Botma v Burmama op 
Mamminga te Jellum en vrouwe Helena Lucia van Bur
mama vrouw van kolonel Jan -\an Se\enaai op Gioot 
Hama te Weidum 

Maart 7 Zware stoim op den bededag 
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„ 12 Bothe Rienx de Jonge te Drogeham verkoopt zijn brouwerij 
aldaar voor 1200 car. gl. 

„ 18 Verschenen bij Arent Jelmers boekdrukker te Franeker: 
Vreughde en Zeghetonen, opghekweeldt ter bruyloft van 
Jeremias Kampegius Luitsmaturp S.S. Min. Cand. en \Yil-
helmina Amelia Faber te Menaldum, door Wilh. Fred. 
Faber, Litt. stud.; en Huwelijkslof op dezelfden door Wilh. 
Abr. Kruythoff, Theol. stud. 

April 9 Gedept, schrijven het gerecht van Menaldumadeel aan om 
de pelsteenen uit de molens te Berlikuni en Menaldum 
te laten nemen. 

,, 28 Octrooi op het loodswezen verleend aan de magistraat van 
Harlingen. 

Mei 5 Franeker telt 3748 inwoners, tegen 3493 in 1704. 

,, 2] De kerk van Hardegarijp van den Zomerweg verplaatst 
naar de dorpsbuurt waar Bennema uit Leeuwarden zijn 
fraai buiten had gesticht, nu het eigendom der fam. v. 
Boelens. 

Juni 1 Een eeuw geleden (1614) wonen te Tzum Anna van Eel-
sma, wed. van Hottinga c.s.; te Burgwert Jarich van 
Ockinga; te Sexbiertim, Trijn van Eeîsma, wed. v. Hottinga 
c.s.; Tzummarum, Bocco van Humalda, Syds van Heerma 
en Johan van Heerma; te Berlikum, Tjerck van Heerma; 
onder Leeuwarden, Adam van Paffenrode; op Camminga-
burg te Leeuwarden, Ruurd van Juckema met zijn vrouw 
en hun zoon Gerrolt ;te Jorwerd, Doecke van Hettinga; te 
Wirdum, Hylck van Feitsma, Rixt van Roorda, wed. van 
Wytze Camniinga; te Warga, Hessel van Bootsma en Anto-
nius van Hittinga; te Hallum, Schelte van Aebbinga en 
Sjouck van Camminga, wed. Goslinga; te Lioessens Tiete 
Peijma. 

,. 9 Overste Molenschot en vrouwe Ieppina van Aylva, echtel. 
resideeren te Rinsumageest. 

Aug. 20 Hevige veepest in Friesland, 40.000 stuks hoornvee sterven 
dit jaar. De ziekte duurt voort tot 1721. 

,, 30 De toren van de St. Martinikerk te Franeker door den 
bliksem getroffen en ter helfte afgebrand eischt reparatie. 

Sept. 14 Karst Tjallings, boekdrukker te Leeuwarden, voor een paar 
jaar gebannen wegens het drukken en verkoopen van pas-
quillen. 

„ 17 Gedept, commandeeren een kapitein met 3 officieren en 
100 man naar Surhuizum om de molen af te breken. 

file:///Yil-
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Nov. 7 Drie officieren en 100 man gecommandeerd om 4 molens 

in Kollumerland af te breken. 

9 Joh. Idsardi, mede-procureur voor het gerecht van Baar-
deradeel, koopt voor 450 car. gl. de gerechte helft van een 
panwerk te Winsum van Willem Hessels aldaar. 

Dec. 20 Harbert Marinus, muntmeester van Friesland, heeft 496.200 
guldens in 1714 gemunt voor een koopman, was verplicht 
voor elke 20 mark gemunte guldens één gl. te bussen, maar 
had aan den wardijn veel te weinig aangegeven, zoodat hij 
den Lande 406.10 car. gl. aan ,,sleischat" ontvreemdde wes
halve hij ontslag kreeg en veroordeeld werd het bedrag 
terug te betalen en 500 goudgl. wegens het niet bussen. 

30 Verschenen: C. Aukema, Zekere hoop der Heiligen; F. 
Halma, Godts Wraakzwaardt over Nederlandt vertoont in 
de zwaare sterfte onder 't rundvee; P. F. Vegelin v. 
Claerbergen: Neerlants vreugde over het verheffen van 
George I, keurvorst van Hannover tot koning van Groot-
Brittanje, Frankrijk en Ierlant. 

31 Blijkens de volkstelling heeft Friesland 129.539 inwoners, 
waaronder 14.837 armlastigen. 

1715. 
Jan. 15 Een eeuw geleden woonden te Wirdum, de overste Julius 

Eysinga met zijn dochters; te Warga, Hessel Bootsma. 
Tiete Popma c.s.; te Huizum, Yts Feitsma, wed. van 
Jelger Bootsma; te Oùdkerk, Gerrold Feitsma; te Hallum, 
Syds van Sytthiema; te Menaldum, Feije van Aylva; te 
Holwerd, Ritske van Ringia; te Ferwerd, Carel van Unia; 
te Sexbierum, Tjemck van Aebbinga, wed. van Camstra; 
te Wirdum, Rixt Roorda, wed. Camminga; te Kollum, 
Haio en Taco Ringia, Bocco van Feitsma; te Hijlaard 
Ulbe Aylva; te Witmarsum, Tjemck van Scheltema. wed. 
Aylva; te Wommels, Daas vanjongema; te Rauwerd Pieter 
van Eysinga; te Rinsumageest Ruijrd van Juckema. 

25 Verschenen: F. Halma, Beschrijving der stad Mastrigt, 
in dichtmaat, met platen. 

Febr. 1 In twee maanden sterven aan de veepest in Friesland 
32.621 koeien, 9394 rieren, 10.336 hokkelingen en 13.534 
kalveren. 

-j, 20 De kerk van Schiermonnikoog wordt ondergestoven dooi
de duinen, zoodat een nieuwe, meer landwaarts, moet wor
den gebouwd. Deze heeft echter ook maar 45 jaar gestaan 
en is in 1760 door de zee weggespoeld. 
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Maart 14 Gedept, herzien het placcaat op de zwanejacht, zwane-eieren. 

-diefstal, -meijers, -merken en -kriten (27 Juni 1688). 

29 Tierk Reins, wolkammer en Hoyte Sioukes, lijnslager te 
Bolsward, koopen voor 180 car. gl. y2 der pottebakkerij 
en oven in het Klein Zuidend te Sneek van de familie 
Feijkens en Ottema. 

April 6 Overleden Prof. Jac. Perizonius, hoogleeraar in de ge
schiedenis te Franeker. 

,, 9 Besloten een dam bij Stroobos te leggen tot weering van 
het zoute water. 

, 11 De Staten staan François Halma toe tot het gebruik var 
de koperen platen der provinciale kaart van Schotanus. 

Mei 1 Ds. I. Arnaucl, Waalsch predikant, krijgt consent van 
Gedept, om van Bolsward naar Balk te verhuizen. 

3 De goederen der haringreederij te Dokkum wegens op
heffing verkocht. 

,, 31 Reiner Allerts, schipper van Sneek op Kampen, koopt voor 
350 goudgl. een huis te Sneek op de Oosterdijk aan de 
Zuidkant van de Potterzijl, van schipper Hotse Romkes. 

Juni 15 Jolke Mintsjes geordonneerd om zijn drankstokerij bij Bles-
dijke omtrent de scheiding van de provincie weg te breken. 

Juli 21 Ds. Ulricus Pecama te Haskerhorne doet de eerste predi-
catie in een huis op de Schansterwal te Nijehaske, wijl de 
kerk te zeer door ouderdom was vervallen. Daar dit huis 
te klein wordt voor de aangroeiende schare, moet men het 
vergrooten en is het van een kansel voorzien, waarin ds. 
H. W. Couttis uit Haskerhorne op 12 Dec. 1734 de eerste 
predicatie doet met Jes. 2 : 2. 

Aug. 31 Gedept. Lycklama en Acronius worden gecommitteerd om 
met den muntmeester over het slaan van duiten te accor-
deeren. 

Sept. 30 De landmeters Claas Ottes Jebbema te Witmarsum en 
Tjipke Gerlsma te Tjerkwerd meten ten verzoeke van Anne 
Hoïbes de Boer te Workum en Jhr. Petrus Adolph Valerius 
Agama van Clant te Leeuwarden, het slot Aggema te Wit
marsum, groot 63 ponclem. en 10 einzen. 

Oct. 3 Beroep goedgekeurd van Ds. Hermannus Phocilides te 
Lemmer, die daar zijn dienst in de oude kerk aanvaardt 
met Col. 4 : 3, 4. In het volgend jaar wordt de kerk afge
broken en een nieuwe met toren gebouwd,,-die hij inwijdde 
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met Jes. 2 : 3. Na 50 dienstjaren, waarvan 8 te Oosterzee. 
doet hij 7 Nov. 1757 afscheid met 2 Cor. 13 : 11. 

Nov. 30 Octrooi verleend aan Sneek tot aankoop van een brandspuit. 
1716. 

Jan. 10 Verschenen te YVorkum: E. Noordbeek, Over den profeet 
Maleachi. 

Febr. 12 Verschenen bij F. Halma te Leeuwarden, Het leven van 
Johan Willem Friso, 2 dln. 

,, 25 Verschenen te Leeuwarden: J. Nyloë, Zes predikatiën over 
verscheidene texten der H.S. 

Maart 11 Zware storm op den bededag. 

., 14 Campegius Vitringa verkoren tot Prof. Theol. te Franeker. 

Mei 13 Gedept, verbieden den invoer van lersche boter. 

Juni 24 Alsoo ons dagelijx klagten voorkomen dat in verscheijdene 
dorpen van ons territoir (Baarderadeel) de schoolmeesters 
haar pîigt na behoren niet waarnemen, waardoor de goede 
ingezetenen benadeelt en haar kinderen verhindert worden 
te leren lezen, schrijven, cijfferen sampt goede zeden en 
manieren, dat voornamentlijck het werk van de school
meesters is, soo is 't dat wij Jhr. Ernst Mockema v. Harinx-
ma toe Sloten, grietman v, Baarderadeel, alle de school
meesters van deze grietenij bevelen om nu voortaan, elk in 
zijn dorp bij haar schooien en schoolendienst haar te houden 
de ordinaris lessen zelf waar te nemen, vlijt en neerstig-
heid aanwenden om de jonge jeugt te leren lezen enz., 
gelijk het haar pligt is. In gebreke daarvan zal er boete vallen 
van 6 car. gl. De dorpsrechters zullen gehouden zijn de 
gebrekige schooldienaars aan te brengen of anders in 
gelijke breuken te vervallen. Verder worden de predikanten 
verzogt en soo noot gelastigd om dezen op 3 aaneenvolgen-
de Zondagen 's voor de middags na gedane predicatie van de 
predikstoel te verkondigen, opdat de goede ingezetenen 
daaruit kunnen zien, dat het gerecht daarin gevigeleert 
heeft. 

Juli 2 Hobbe Jans te Dokkum voor een jaar gebannen wegens 
verzet tegen de overheid. Deze had 20 April 1715 een 
reglement op de „deafetten" gemaakt, waartegen alle tim
merlieden, kuipers, kiste- en schuitmakers protesteerden. 
Zij hitsten de ingezetenen zoodanig op, dat men de bure-
plichten weigerde, wanneer een doodvat naar het reglement 
was gemaakt. Bij een executie van een onwillige had H. J. 
den executeur c.s. mishandeld. 
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Sept. 7 Adser Harckes in de Kuikhorne koopt een blockje Leijen 
in de Wilde Acker aldaar voor 14 car. gl. 

,, 18-19 De limietscheiding tusschen Groningen en Friesland goed
gekeurd. 

,, 29 Gedept, keuren goed de overeenkomst tusschen postmees
ster Heemstra en grietman Vegelin inzake het maken en 
gebruiken van den nieuwen weg bij Haskerdijken. 

2\ov. 14 Ype Eedes, schepen binnen Sloten, koopt voor 600 car. gl. 
een scheepstimmerwerf binnen de baan of palen onder de 
jurisdictie van genoemde stede. 

Dec. 20 Verschenen bij Hero Nauta te Leeuwarden: Formulae 
Tullianae ex selectarum M. Tullii Ciceronis epistolaruni 
libro secundo, auctore I. Valckenaer, rectore Scholae Leo-
vardiensis. 

1717. 

jan. 8 Prof. Schuitens benoemd tot Zondagavondprediker te 
Franeker. 

Febr. 10 Verschenen te Leeuwarden: P. v. d. Broek, XXV-Jarige 
Reizen. 

Maart 6 Wigle van Buigirs en Lysbeth Ockinga resideeren een eeuw 
geleden te Kubaard (1617). 

April 17 Rintie Sapma benoemd tot zijlvester te Dokkum in plaats 
van V. W. Suiderbaen. 

Mei 1 Het raadhuis te Dokkum krijgt een steenen koepeltje, waarin 
het oude klokkenspel van 1615 geplaatst wordt, 

juni 18 Hendrik Halma wordt aangesteld tot Akademiedrukker 
in plaats van F. Halma, 

juli 18 De kwestie, dat majoor Kingma als militair niet wordt 
toegelaten als kerkvoogd van het dorp Boer en door de 
Staten gelast werd om kerkenboek en sleutels over te geven 
(13 Dec. 1667) leeft nog. 

,, 28 Ingelanden van Workumer Nieuwland gelast hun dijk te 
verhoogen en te verzwaren. 

Aug. 28 Tiberius Hemsterhuis benoemd tot hoogleeraar in het 
Grieksch te Franeker. Octrooi verleend aan Jan Lindeman 
tot het aanleggen van een nieuwe kooi te Driesum. 

Sept. 2 Verschenen bij J. Thyssens te Leeuwarden: E. Holbarent, 
jur. stud. Distichum in Natalitia Principis Gulielmi Caroli 
Henrici Frisonis, cimi septimum aetatis suae intraret annum 
1 Sept. 1717. 

(Jet. 5 De classis Sneek doet 4 jaar dienst in 't vacante Goënga 
voor een gedeelte der pastorie-inkomsten, terwijl het restant 
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gebruikt wordt tot het versterken van de kerk en de ver
nieuwing der pastorie. 

Oct. 11 Dr. Samuel Ostwarda, advokaat te Leeuwarden, koopt voor 
120 goudgl. van de diaconie der Geref. gemeente aldaar 

Titelprent eener Harlinger uitgave-. 

2 pondem. bouwland op de Capelle in Dantumadeel gelegen, 
rondom Mevr. Schwartzenbergh's land. De diaconie had dit 
land gekregen uit de nalatenschap van wijlen Clara van 
Andreae (vr. van Willem van Haren te Wolvega) „sullende 
nopens de besajinge der landen na de dorps- en Landscou-
stume gereguleert worden." 

23 Anne Wytzes uit Folsgare op 't schavot geradbraakt en 
onthoofd wegens worging van een vrouw, met diefstal in 
een boerenhuis tot tweemaal toe. 
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Groote overstrooming van Friesland. 
Verschenen: F. Halma, Treurdigt ter droeviger gedag temsse 
van den vreeselijken en verderffelijken watervlced. 

Een eeuw geleden resideerden te Oudkerk, Tjaerd Walta 
met zijn vrouw Dorothea Feitsma; te Weidum, Tiets Hol-
dinga wed. van Sibrand Walta c.s.; te Kimswerd, Jelts 
Bonga, wed. van Hiemstra met haar dochter; te Finkum, 
Gratiana van Holdinga, wed. van Hugo Ruisch; te Korn-
jum, hopman Julius van Harinxma; te Goutum, Frans van 
Eminga met zijn vrouw Ag v. Eminga; te Weidum, Sixtus 
Dekama; te Wiewerd, Pieter Walta en zijn vrouw Titie 
Burmania, wed. Juckema; te Schingen, Jan van Eminga; 
te Kornjum, Catharina van Enthens, wed. Aylva; te Menal-
dum, Gale van Galenia; te Bergum, Bote van Groustins. 

Febr. 7 Jacob Dircks te Driesum koopt 4% pondem. land bij Drie-
sumerterp voor 450 car. gl. Folkert Freerx te Sybranda-
huis koopt lj4 pondem. greidland op de drie terpen onder 
Murmerwoude voor 150 car. gl. Sjoerd Joh. Schonenburgh 
te Rinsumageest, koopt aldaar een huis voor 140 car. gl. 
hebbend Juffr. Aylva ten O. en N., de molenwier ten Z. en 
de vaert ten W. beswaart met een half floreen schatting, 
2 car. gl. grondpacht, sampt twee fitjers en twee sweelders 
ten profijte van Juffr. Aylva. 

Maart 1 De jur. student Everwijn Holbarent uit Grol te Franeker 
begeeft zich met een groot aantal studenten 's avonds en 
's nachts naar De Valk, waar eenig jongvolk was ver
gaderd. Er ontstond geschil, de studenten werden verdre
ven en vervolgd tot aan de Wijde Steeg, waar H. een 
zekere Abbe Jacobs doodelijk met den degen stak. De dader 
is gestraft met onthoofding. 

10 Verschenen: F. Halma, Bijbelsche Mengelstoffen. 
April 3 Verschenen: Het Friesche Doolhof f, het beruchte dorp 

Molkwerren, gemeeten en geteekend door Joh. Hilarides, 
rector te Bolsward. 

25 Jan Andrys te Veenwouden koopt van Hiltie Jans. wed. 
aldaar y2 beurt- of dichtschip, varende van daar op Leeu
warden. 

Mei 9 Hetzo Dirks te Dantumawoude koopt van Freerk Jelles 
Brouwer te Dokkum een herberg te Akkerwoucle voor 365 
car. gl. 

Juni 20 Willem' Ruyrds te Veenwouden koopt voor 887 goudgl. 
van Epo v. Aylva aldaar een kamp bouland. 

Juli 9 Overleden op Feytsmastate te Hallum Luts van Eysinga. 
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Sept. 16 Verschenen bij F. Halma te Leeuwarden: Afbeeldingen 

der Heerlijkheit van Friesland in hare 30 grietenijen door 
Schotanus à Sterringa. 

Aug. 10 Grietman P. J. Vegelin v. Claerbergen geeft aan Gedept, 
een rapport over de Oude Slachte (bestaande reeds in 1543) 
en loopende van ouds van de Zijl te Joure (bij 't Tolhuis) 
over Snikzwaag, Akmarijp, Terkaple (waar ook een zijl 
was, die werd onderhouden door de Compagnons van Hee
renveen), door Terhorne naar de Schouw en vandaar door 
Akkrum, Oldeboorn aansluitend bij Aengwirden en Opster-
land, maar dat deze \ervallen schijnt te wezen, Ie. door 
het afgraven der hooge bouwen van Oudehaske en St. 
Jansga, doch meest door verval der Terkaplesterzijl, waar
over de naburige grietsluiden lange jaren hebben geproce
deerd. De Zomerdijken op de uitenden van de Hasker-, 
Hornster-, Westermeerder- en Jouster bouwen, die zich 
aansloten bij de hooge bouwen van St. Jansga en Rottum, 
zijn altijd door de grietsluiden van Haskerland onderhou
den om daardoor de landen tot aan de rijweg toe voor het 
oppersend water te behoeden, zoodat ze het zeewater van 
1703, maar niet van 1701 en 1702 hebben gekeerd. „Ik 
heb de zomerdijken van Joure, Westermeer en Hasker-
horne sedert 2 jaar doen verzwaren ter breedte van 60 
voeten, en daarenboven alle bouw-, weilanden en verre de 
meeste mieden van die dorpen in een aeguale dijk be
grepen en daarvan een polder van over de 4000 pondem. 
gemaakt. (Zie N. Adv. 3 Jan. 1883). 

Oct. 24 Atte Hiddes en Ok Pieters echtel. te Hindelopen koopen 
aldaar bij het kerkhof ,,of houw" een huis voor 400 car. gl. 
van Grytje Algera. 

Nov. 14 Pitertje Reintjes, vrouw van Joannes Hempenius, secr. en 
konvooijmeester te Hindelopen koopt daar voor 600 car. gl. 
een huis van Grytje Jans, wed. \an Wolterus Torreniris, 
„bezwaart met een vrie kerkgangh door het achterendhuis 
om de doden ter aarden te bestellen." 

Dec. 20 J. Folkema, geboortig uit Dokkum, heeft gezichten op 
Bolsward, Staveren, Sloten, Dokkum. Harlingen, Franeker 
en IJlst op koper gegraveerd. 

1719. 
Jan. 1 Minne Obbes koopt een stokerij te Harlingen omtrent de 

Bildpoort voor 120 car. gl. 

Febr. 9 Jan Jacob Cramer wordt met het opzicht belast in het 
artillerie-huis bij de Hoeksterpoort of de Catharinakerk 
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genaemt. die 7 Sept. 1695 aan de magistraat van Leeuwar
den voor militaire doeleinden was overgegaan. 

Maart 1 De gemeensman Sibrandt Sibrandt, kannegieter te Harlin-
gen, koopt voor 166 car. gl. van Upke Claessen, mr. zeil
maker aldaar, een huis in de Botte-Apotekersstraat. 

,, 6 Octrooi verleend aan Jhr. Duco van Haren en Wyger 
Wygeri tot het aanleggen van een eendekooi onder Olde-
lamer. 

April 6 Gedept. Lycklama gecommitteerd om de noodige repara-
tiën aan de schans Brebergh te laten maken, waarin in 1732 
een bequame woning wordt gebouwd. 

20 Lysbeth Tjebbes, vrouw van Feitje Sijkes te Tzum koopt 
¾ van een zathe lands, groot in het geheel 70 ponciem. 
voor 1300 goudgl. 

28 Dr. Albertus Ketel wordt benoemd tot muntmeester, die 
28 Febr. 1721 wordt opgevolgd door Henricus Dortsman. 

Mei 6 De ingelanden van de gemeenschar „De Lemgackren" onder 
Warns verplichten zich te onderwerpen aan een geconcipi
eerd scharbrief. 

„ 20 Verschenen bij W. Bleek te Franeker : Ruardi Andala Thra-
sonismus depulsus et retortus quia suum iractatum, 
Cartesius verus Spinozismi architectus etc. 

Juni 3 Om dezen tijd vertrekt Ds. Nic. Staphorstius te Bergum 
met den gezant Burmania naar Zweden. 

,, 14 Jan van Besten, mr. chirurgus en Hycke Jelles Heerma, 
echtel. tot Minnertsga koopen voor 480 car. gl. 23/24 van 
2 pondem. boulandt, de Goudberg genaemt, onder dit dorp 
gelegen, van echtel. Janke Sioukes van Besten en Albert 
Entes, huisman aldaar. 

,, 28 Beroep geapprobeerd van cand. H. C. à Bijler als predikant 
van Scherpenzeel, Spanga, Munnekeburen en Nijetrijne. 
Hij schreef in 1718 S o m n i u m, predikatie over Mal. 
4 : 2 , en een tractaatje over de sterfte van het rundvee 
in 1719. 

Aug. 11 Gedept, schrijven aan het gerecht van KoUumerland naar 
aanleiding van het afbreken der vier molens. 

30 Ds. Petrus Garclingius te Herbaijum vermaakt aan de kerk 
aldaar zijn zilveren beker, die hij altijd gebruikt had voor 
het H. Avondmaal met begeerte, dat die dezelfde bestem
ming zou houden. 
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Sept. 3 Jillis Martens Mesdag, makelaar te Harlingen, koopt voor 

400 car. gl. een pakhuis aan de Noorderhaven bij de Ket-
tingsbrug tegenover de opslag. 

Oct. 1 Gedemitteerd Ds. Joh. Plantinus te Berlikum. Tijdens een 
openbare catechisatie, die hij in de kerk hield, loochende de 
Mennoniete leeraar Marten Jacobus openlijk aldaar de god
heid van Christus en de H. Drieéénheid, weshalve hij een 
jaar buitenlands werd gebannen. 

,. 21 Minne Zents te Tjummaruni, particulier collecteur van een 
loterij in 1717 ten profijte van de kerk te Wanswerd, onder 
directie van Jan van Waard als generaal collecteur, heeft 
valsche lijsten gemaakt, en verborgen hetgeen op sommige 
nummers was getrokken, en zich zoo verrijkt ten koste van 
anderen. Hij wordt gestraft met geeseling en 3 jaar ver
banning. 

Nov. 2 Willem van der Hoeve aangesteld tot opzichter op de biblio
theek te Franeker in plaats van I. Doitsma. 

,, 27 Willem Arriëns, spinbaas te Sneek koopt voor 200 car. gl. 
van Steffen Ripperts en Sytske Ruirds echtel. te Grouw 
een huizinge, waarin lange jaren de spinnerij was ge
hanteerd. 

Dec. 10 Paulus Savois, Med. Dr. en conrector van Doccum, koopt 
voor 127 car. gl. een huis omtrent de kerk aldaar, hebbende 
de stadsschole ten N. en de straat ten O. 

,, 19 Sjoerd Oenses te Ternaard wegens het verlaten van aan
genomen perceelen werk tot verzwaring van de dijk, wordt 
gestraft met 14 dagen water en brood. Hij zeide, dat 
armoede en onvermogen om de arbeiders te bei alen hem 
daartoe hadden genoodzaakt. 

,, 23 Verschenen: Ds. C. Carolinus te Heerenveen, Boetstoffe 
over het oordeel Gods over het rundvee, in verscheidene 
leerredenen. 

1720. 
jan. 1 In het verloop van dit jaar teekent J. Stellingwerf de ver

vallen kerken met klokhuis te Oudehaske, Snikzwaag, de 
bouwvallen der kerken van Indyk (Doniawerstal), Wester
meer, Degemeer. Ook teekent hij Monsmastate te Blija, be-
hoorende Jhr. H. D. E. v. Aylva (gesticht 1588), 't huis van 
L. S. Lycklama à Nijeholt te Beetsterzwaag, de kerk met 
koepeltorentje te Haskerdijken, het rechthuis te Beetster
zwaag. J. Tadema teekent de Oudehaskerbrug (alle aan
wezig in het Fr. Museum). 

26 Jacob Sakes, apothecarius te Dokkum koopt een huis op de 
Groote Hoogstraat aldaar voor 799 goudgl. 

4 



50 
1720. 
Febr. 15 De Doopsgezinde gemeente te Leeuwarden wordt van 

Gedept, geordonneert de dompelbak in haar vergaderplaats-
af te breken. 

„ 28 Jan Joh. Swart, schooldienaer en Jucke Sickes, huisman te 
Wijnaldum, beide als armvoogden koopen landerijen onder 
het ressort van het dorp. 

Maart 11 Catarina van Scheltinga wed. wijlen Joh. Crak v. Bouritius 
koopt voor 4662 car. gl. en 10 st. een zathe lands te Rien 
groot 54 pondem. doende 210 car. gl. huur, van Augustinus-
Lycklama à Nijeholt, old grietman van Opsterland. 

April 15 De Staten arresteeren een premie op het vangen en dooden 
van vossen. 

„ 26 Andrys Dorema coster en sclioolmr. te Dokkum koopt een 
huis voor 40 car. gl. bij de toren, het kerkhof ten O.; de 
straat ten W., de diaconen ten Z. en N. 

Mei 3 Jan Jansen, schipper te Dokkum, koopt een huis voor 300 
car. gl. omtrent de Bonte Brugge binnen de stad. hebbende 
ten Z. burgemr. Schonegevel en de straat ten N. 

,, 11 Marten Jacobs, huisman te Berlikum, wordt beschuldigd in 
bijeenkomsten Sociniaansche stellingen te hebben opgedischt, 
en dat hij op een Zondag na de catechisatie in de kerk den 
predikant iets had voorgesteld over de toverij, en na zulks 
zijne verwondering had betuigd van te hooren spreken van 
een Drie-eenig God, waarvan niets in Gods Woord werd ge
vonden, dat de Zoon van God nooit genoemd werd de Engel 
des Verbonds, en niet bestaan had voor Zijn geboorte uit 
Maria, en dat hij door deze en meer nadere redenen mer
kelijk onrust had veroorzaakt. Hij zeide, dat hij nooit een 
opvolger van Socinus, maar altijd een voorstander der 
Doopsgezinde leer was geweest, op verzoek van zijn buur
man was medegegaan naar de kerk en zich daar aldus had 
gedragen. Het Hof veroordeelde hem tot een jaar verban
ning en ordonneerde om zich voortaan van dergelijke exces
sen en ook van het prediken te onthouden. 

Juni 6 Mr. Joh. Kleijenborgh te Wolvega koopt voor 660 goudgl. 
een zathe te Munnekeburen op de Langelille, bestaande in 
2 soolsteden, met no. 24 en 25 op het dorpskohier bekend, 
strekkende uit de Cilinder tot in de Gragt en aan de ver
graven Pollen, bestaande in ongeveer 40 dagmad zoo hooi 
als weydlant, doende 70 car. gl. huur. 

Juli 3 Overleden ie Hulst generaal Majoor Joachim van Amama. 
op wiens dood J. H. Jungius en J. Moorman lijkzangen 
pr.bliceeren. 
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Titelprent van een Leeuwarder uitgave 

Juli 30 Gedept Scheltmga en Knock biengen iapport uit over hun 
ins e~tie op het eiland Ens 
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Aug. 28 Aggaeus Eidsma overl. te Tzum (eertijds conrector der Lat. 

school te Franeker), bedienend aldaar 36 jaar het Evangelie 
in de parochiekerk aldaar (gebouwd 1546). 

Oct. 3 's Eands fiscael krijgt van Gedep. St. bevel om zich op den 
invoer van lersche boter te informeeren, en wordt order 
gegeven aan de chergers om daarop toe te zien. 

,, 26 Jan Hendrix, grootveerschipper te Harlingen, koopt aldaar 
voor 80 car. gl. een huis aan de zuidzijde van den Noor-
derhaven. 

Nov. 3 Abraham Alema, silversmid te Harlingen, koopt van Heltie 
Harmens Nauta huisvr. van Reiner Gysberts Fontein op 
Toutenburgh. voor 500 goudgl. en 4 zilveren ducatons een 
huis, De Kartouw genaemt aen de Zuidkant van de Lanen, 
hebbende de Molenstr. ten O. en de Lanen ten N. 

„ 10 Jacob Hessels scheepstimmerman te Harlingen. koopt voor 
350 car. gl. een huis aan de Zuiderhaven aldaar. 

Dec. 1 Jacob Jacobs, matroos, koopt in de Vijverstraat te Har
lingen, voor 30 car. gl. een huis, zekere schole hebbende ten 
Z. en Pieter Jans Scheltema ten W. 

„ 12 Douwe Feije v. Aylva aangesteld tot zijlvester van Muntje
zijl inplaats van E. van Aylva. 

,, 31 In den loep van dit jaar verschenen: J. H. Jungius, Lijk
rede ter gedachtenis van generaal-majoor Joachim van 
Amama; Korte Verklaringe van het gelove der algemeene 
Kercke aengaende de Geboorte des Soons ende de tijdelijke 
dood der gelovige, door Campegius Vitringa. En gedrukt 
voor N. Schotanus te Franeker: De Windthandel van koop
manschap, verzekeringe en beleeninge verworpen. 

1721. 
Jan. 19 Rein Sickes Menalda, burgemr. van Harlingen koopt voor 

495 car. gl. een pakhuis achter het huis de Ossecop aldaar, 
hebbende de op- en afslag op de Oosterwal. 

Febr. 9 Johan Ghransbergen, mr. chirurgijn binnen Doccum. koopt 
voor 675 car. gl. van Zeyno Sluiterman een huis aldaar in 
de Koningsstraat, hebbende het Mennonitevermaanhuis ten 
W. en burgemr. Jensma ten N. 

„ 18 Ds. Gavius Nauta te Oudkerk stelt een compendium van 
kerkel. wetten op, dat later voor elke classis in een exem
plaar wordt overgeschreven (1729). 

Maart 5 Een eeuw geleden (1621) resideerden te Minnertsga: Impck 
Dekema, wed. Scheltema; te Menaldum, Kempo van Donia; 
te Dronrijp, Fed. Camminga, wed. van Burmania; te Kou-
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dum, Douwe van Epema, grietman van Hemel. O. met zijn 
zonen; te Burgwerd, Hylck van Ockinga wed. van Ockinga 
c.s.; te Wommels Douwe Hot t inga; te Arum, Sicke Cam-
minga; te Herbaijum, Andries van Walt inga; te Sexbierum, 
Jarich van Liauckema, Erardus van Pipenpoij en van der 
Eaan ; te Dronrijp Jouck van Groustins. 

Maart 19 Seerp Tjepkes Gratema, koopman en steenbakker op Gret-
tingaburen, koopt ongeveer 22 pondem. bouwland te Alme-
num voor 6109 car. gl. van IJbeltje Harmens Nauta, erfge
naam van wijlen haar broeder Duco Nauta, ontvanger-
generael ter Admiraliteit en gehuwd met Reinier Gysbert 
Fontein, woonachtig op Toutenburg, en van Foekjen 
Freerks van Alema (ex testamento van Foekjen Junius van 
Alema, in leven wed. wijlen Duco Nauta) gehuwd met F . 
Stapert, kapitein ter recherge te Harlingen. 

April 8 Scheltingahuis te Heerenveen behoort aan Menno Schel-
tinga, grietman van Schoterland; Friesma-state te Tdaard 
(afgebroken 1882) aan kolonel Scheltinga; Eycklamabosch 
te Nijemirdum aan Regnerus Annaeus Rycklama v. Nijeholt 
van Wyckel; 't huis Rijs aan David de Wildt, secr. der 
Admiraliteit te Amsterdam, alle geteekend door J. Stelling
werf (Fr. Mus . ) ; Heemstra-state te Oenkerk aan Feie van 
Heemstra; Hanenburg te Ti et j er k aan den hr. Hanenburg; 
Camminga-state te Ferwerd aan Allart v. Bu rum; Feitens 
te Rauwerd aan Sicco van Feitens, secr. v. Rauwerderhem. 

Mei 1 Gedept, laten de brug bij het Sneeker tolhuis omtrent 
Loënga repareeren. Zij gelasten de ingezetenen van Huizum 
tot onderhoud van de Swarte Planke in het Juffer-reedtje. 

,, 21 Vrouwe Anna van Idsinga, wed. wijlen Capitein Theotardus 
de Vries te Harlingen koopt 1/6 van een zathe lands Juk-
kema-State te Sexbierum; J, Casparus Schick, secret, woont 
te Dronrijp. 

24 Hessel Zelich van Fer t bij Neurenberg, also 't Hoff ge-
noegsaem gebleecken is. dat de gevangen sijnde een Jood, 
tegen 't placcaat ddo. 18 Nov. 1720 tegens de Joden, sonder 
wettigh bescheijd in deze provincie is gecomen, en daeren-
boven van een suspect gedragh is bevonden, is 't dat 't 
Hoff, denselven gebannen heeft uyt Frieslandt, te ruymen 
de stad Leeuwarden binnen 's daags sonneschyn, en 't Landt 
binnen den derden daghe. 

Mei 31 Octrooi verleend aan de kerkvoogden van Lichtaard nopens 
de tollen wegens het leggen van een valbrug over de vaart. 
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Juli 19 Van Burmania neemt voor zijn reis naar Zweden als am

bassadeur afscheid van de Friesche Staten. Ordonnantie van 
de Butterwaeg" te Leeuwarden verschenen. 

Aug. 20 Voorstel van curatoren der Franeker akademie om een dans-
of muziekmeester tot uitspanning voor de studeerende jeugd 
aan te stellen. 

Sept. 2 Rector Dr. Petrus Savois en conrector Ds. Joh. Rooswinkel, 
de Duitsche jongensmeester Korn. Bayens en de meisjes
meester Andries Dorema houden voor het eerst school in 
het nieuwe College of Admiraliteitshuis te Dokkum, dat in 
1618 gebouwd werd. 

„ 3 Vrouwe Fokel van Burmania, douarière van Jhr. Tjaliingh 
Homme van Camstra resideert op Klein Hermanastate te 
Minnertsga. 

Oct. 10 Broer Tania koopt voor 4000 car. gl. en een gouden ducaton 
een huis met brouwerij in het Blokhuister espel binnen 
Doccum, hebbende de straat en agter de vaart ten N. en Z. 
Bouwe Fontein ten O. en Wybren Ballings wed, ten W . 
van Pyter Rijpama. 

„ 23 Overl. op zijn buiten te Oudkerk Hobbe Baard v. Sminia 
en begraven in de Westerkerk te Leeuwarden; rouwgedich
ten verschijnen bij H. Halma te Leeuwarden van Aurelia 
v. Beilanus, geb. Swartts, Dr. Joan Sande, Dr. J. G. For-
tuyn, F . Halma en R. Roukema. 

,, 29 Jhr. Arent van Haersolte, grietman v. Barradeel op KI. 
Hermana-state te Minnertsga en Vrouw Margareta van 
Dambits, wed. van wijlen Jhr. Fecco van Sytsama, wonende 
op Camstra-state onder de klokslag van Wirdum gaan een 
wandelkoop aan, waarbij de Ie 6 pondem. lands te Sexbie-
rum overdraagt tegen een groot huis, tuin, enz. te Minnerts
ga, eigendom der 2e als beide gelijk gesteld in waarde, n.i. 
1200 goudgl. 

Dec. 31 In den loop van het jaar door J. Stellingwerf geteekend de 
overblijfselen van de derde kerk te Rohel of Nijega (Scho-
terland), met klokhuis, en de vervallen kerk met klokhuis 
Rotsterhaule. (Fr . Museum). 

1722. 
Jan. 14 Jhr . Junius van Alema en Eduarda Nauta, echtel. binnen 

Harlingen, koopen voor 160 goudgl. 6 pondem. greidland 
tusschen Sexbierum en Franeker van Baukien Nauta, wed. 
van de olde colonel Jan Croese te Harlingen. 

Febr. 3 Jhr. Johan Vegelin v. Claerbergen benoemd tot grietman 
van Doniawerstal, en gehuwd met Cecilia Isabella v. Burum 
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(29 Maart) . Te Koudum woont de oude hr. Frederik v. 
Vierssen. 
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Titelprent eener Franeker uitgave. 

P'ebr. 4 Sicke Clases schooldienaer en dorprechter tot Sexbierum, 
koopt voor 99 golt gl. seekere S goltgulden eeuwige jaerlijxe 
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rente, gaende uit een sathe en landen aldaer, waaraf eijge-
narse syn de erven van wijlen Pieter Corn. Alma, n.1. 
Haring Buventius, gerechtsbode te Franeker en Joh. Btt-
ventius, in leven old ontvanger en chirurgus te Sexbierum. 

April 23 Secr. Wigerus Wigeri te Wolvega koopt voor 1100 car. gl. 
perc. lands te Nijelamer en 5 dagmad halingen te Oldelamer 
uit de nalatenschap Nicolaus van der Idsert, van Saco van 
Idsinga, ontvanger der convoijen te Groningen, en diens 
vader Aleff v. Idzinga, raad en fiscaal te Harlingen. 

Mei 13 Joh. Willems Vosma, koopman te Harlingen, koopt voor 650 
car. gl. 4 pondem. land onder Pietersbierum, van Wybe 
Feddes Backer, wijdschipper te H. 

,,, 31 Ds. Nicolaas Nicolaides, beroepen van Langweer. doet zijn 
intrede te Wommels met Efez. 6 : 19. 

Juni 15 Dekama-state te Jelsum, eigendom van den hr. Doys en 
wordt bewoond door den hr. Lannoy; Dotinga-state te 
Dronrijp, eigendom van secr. de Hertoghe; Harsta-state te 
Hoogebeintum, van secr. G. v. Koehoorn; Martena-state 
te Kornjum van Laes v. Burmania; Widefelt aldaar van 
Mr. Valerius v. Glinstra, 't huis te Teerns van den hr. 
Bootsma, Jornsma-state te Britsum van Sjnck v. Burmania; 
Tjepma-state te Roordahuizum van den hr. Petrejus, Groot 
Haersma te Oudega (Sm.) van Leus Aulus v. Haersma; 
Bolta-state te Achlum van Hermanus Portgers; Harkema-
state te Tjummarum van Dr. Henricus Lijphart; Hoxwier 
te Mantgum van Jhr. Lannoy; Bornia-state te Weidum 
van oud-grif f ier Boelens (afgebroken 1868); Groot Aysma 
te Makkum van gravin Karlson; Gronnenberg onder Hich-
tum van bijzitter Gronsma; Wibranda-state aldaar van Kor-
nelis v. Aylva; 't slot te Loënga (voorheen Haubois) van 
Ulbo Aylva v. Burmania grietman van Leeuwarderadeel; 
Osinga-state te Schettens van Hotse v. Aisma; Harinxma-
state te Heeg van vaendrigh Feio van Harinxma; Hottinga-
huis te Nijland van Klaes Jansz Broersma; 't huis te Mak-
kinga van kapitein Lelius van Feltkam en dat van Barthold 
Lycklama à Nijeholt aldaar; het slot Siccama te Augustinus-
ga van Eelke van Haersma; Smeetsma-state aldaar van 
vrouwe Orselosina van Groustins en Jhr. Osebrant Clant, 
kapitein en majoor bij de infanterie; Buitenrust te Giekerk 
(achter Poeîzicht) van dr. Franciscus Frisius; het Hoog-
huis (voorheen Bergumerbosch) te Bergum van Hector v. 
Glinstra, grietman van Tietjerksteradeel, woonplaats van 
Menno van Coehoorn; Hillema-state te Garijp van kolonel 
Guillaume de Custos, en het huis aldaar van wed. Gellius 
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Acronius; de oude stins op Gaastmaburen onder Hardega-
rijp van bijzitter Harke Renses; Bennema-state aldaar van 
Jurriën lsax Groenewolt; het huis te Marsum van ontvan
ger-generaal Knock; Aebinga-state te Sexbierum van Arent 
van Haersolte; het huis te Herbaijum (oudtijds Walta, 
daarna Siccema-state) van raadsheer v. Ghemmenich; Har-
sta-state te Deersurn van Bavius Nauta, schepen te Leeu
warden ; 't slot te Oudkerk van Antonij van Hettinga; Hot-
tinga-state te Pietersbierum van vrouwe Anna Sofia, wed. 
Puegen (herbouwd later door raadsheer Epeüs Wielinga); 
Haerda-state te Oosterbierum van A. v. Idzinga; 't huis 
te Akkrum van grietman Frederik van Sminia; de oude 
stins van Jancko Douwama te Rangweer, van wed. Doys; 
Pauwenburg te Brongerga van Willem v. Haren; Jeppema-
state te Nijkerk van Rt.-Generaal der kavallerie Grovestins, 
gouverneur van Bergen op Zoom; 't huis Clant te Augsbuurt 
of Lutkewoude van grietman D. F. v. Aylva; 't huis 
Peyma-state te Hantumhuizen van Worp van Peyma; 
Juckema-state te Stiens van Regnerus van Andringa, griet
man van Remsterland; Burmania-state aldaar van Frans 
Julius Johan Heringa v. Eisinga; de stins Dijkstra-state te 
Huizum van secret. Dotinga; 't huis Rapenburg aldaar van 
oud-burgemr. Banga; 't huis aldaar van den hr. en vrouwe 
Balf oort; oude Stins Albadahuis te Poppingawier ; het kloos
ter Engwird onder Poppingawier in ruïne; het Nesser-
convent als bouwval; het oude klooster te Waaxens (W.D.) 
van P. van Harinxma thoe Slooten; Feitsma-state te Hal-
lum van mevr. A. Sietzama, wed. van Vos thoe Beesten; 
Goslinga-state aldaar van Tj. van Burmania (te voren van 
H. v. d. Rarive, groot 37J4 pondem., verkocht 18 en 27 Dec. 
1710 en 3 Jan. 1711); Offinga-state aldaar van grietman 
F. H. v. Camstra; 't huis van Berouw of Ondersma-state 
aldaar van den heer Jongestal; Mejontsma-state te Buiten
post van de juffers Mejontsma; 't huis van raadsheer 
Scheltinga aldaar en dat van raadsheer Knock; Haersma-
state te Driesum van mevr. Anna Catharina, wed. van Jhr. 
Eerke v. Haersma; Gralda-state te Menaldum van mevr. 
Camminga; Hoitema-state te Greonterp van juffr. Maria 
van Hoitema; waarvan het Fr. Museum de teekeningen 
bezit van J. Stellingwerf. 

Aug. 5 N. Toussaint aangesteld als dansmeester op de Franeker 
akademie. 

Sept. 16 Dr. Romulus Backer, secr. v. Barradeel, koopt voor 60 
goudgl. 7 pondem. greidland bij.'t Brandhuys, steed onder 
Sexbierum. 
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Sept. 20 Jacobus de Bruijn, capitein gewaldige ter Admiraliteit te 
Harlingen, koopt voor 1200 car. gl. een panwerk tusschen 
de Kerkpoort en cle sluis aldaar van Hessel Wytses Was-
senaer, old-burgemr. der stad. 

Oct. 4 Doede Vosma, medevroedschap te Harlingen, koopt voor 
1000 car. gl. een heerlijk achterhuis met tuin en zomerhuis 
sampt beeldwerk, van Lieuwe Sjoerds aldaar. 

Dec. 8 Intje Jansz. te Oosterzee krijgt midden op de heereweg 
een vizioen, dat hij in een boekje beschrijft en minstens 41 
maal is herdrukt. 

„ 31 In het verloop van dit jaar zijn in de Menniste vermaning 
te Woudsend 6 ruiten geplaatst met 4-regelige versjes en 
de namen van Jetse Takes, Arjen Clasen, Take Jetses, 
Melle Ypes en Evert Yemes. 
In dit jaar verschenen: A. Schultens, Laudatio f unebris in 
memoriam Camp. Vitringa; Burmania. een Lat. gedicht 
op den prins v. Oranje; P. J. Vegelin v. Claerbergen, 
Sapientia Gelrica (lat. gedicht) ; Ant. Driessen, brief aan 
Ds. Theod. van Thuynen te Dokkum; Jac. Schuts (kran-
kenbezoeker in den Haag), Brei f aan Theod. v. Thuynen, 
over syn redenloos en sielpynigent schrift, genaemt over 't 
Gelove. 

1723. 
Jan. 1 Haersma-state te Jelsum, eigendom van Livius van Haer-

sma; ook staat aldaar t' slot Mokkema; 't huis Voormeer 
te Heerenveen eigendom van Johan de Jong; 't slot Her-
bada te Hallum van den heer Sixma; Sloterdijkshuis aldaar 
van raadsheer Titus Sloterdijk; ook is aldaar Sythiema of 
Sytzama-state; Tjarda te Rinsumageest (afgebroken 1834) 
van het echtpaar Burmania v. Camstra; Eysinge-state 
aldaar van Mevr. v. Schwartzenberg; 't slot Melkama 
aldaar van Mevr. Unia, dochter van generaal Schraten-
bagh; Burmania-state te Stiens van Jhr. Frans Julius Johan 
Heringa van Eisinga; het oude Lieuwenburg te Oldeholt-
pade van Bartholt Lycklama à Nijeholt; het nieuwe van 
Augustinus L. à N.; Camstra-state te Wijtgaard, gefun
geerd 1549 door Wijt je van Camstra en zijn vrouw Anna 
van Hermana, eigendom van Jhr. Pieter Galenus van Syt-
zama; 't slot Holdinga te Finkum van Jhr. Allard van 
Burum; ook is aldaar het huis van Albertus van Barelts, 
rentmr.-generaal; een oude stins staat te Hijum geheeten 
Aebinga-Slot; Aytta- of Buchamahuis te Swichum van den 
hr. Luignier; Glinstrahuis te Blessum van kolonel Nic. v. 
Glinstra en Ringiahuis aldaar van vrouwe Johanna van 
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Wapenprent uit Schotanus' atlas. 

ken 1856) van Jhr. Douwe van Burmania; 't slot Bonga 
Vierssen, wed. Glinstra; Scheltema-state te Boxum van 
oude Mevr. Glinstra; Mammema-state te Jellum (afgebro-
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te Oosterend van mevr. Tietje Juliana Roorda van Bur-
mania; 't huis Stapost te Ytens van grietman Kdzard v. 
Smania; Sassinga-state te Hennaard, bewoond door juf f r. 
Ockinga, van den heer Glins v. Humalda; Groot Mokkema-
sttae te Hijlaard van Jhr. Ulbo Aylva v. Burmania: te 
Bozum staat Waltastins; te Beers 't slot van Katsyus, eer
tijds Unia-state; Walta-state te Tjerkwei'd, eigendom van 
gravinne Karlzon. (In de kerk aldaar de graftombe van 
Watze v. Camminga, heer v. Ameland † 19 Nov. 1668 en 
Rixt v. Donia † 1681) ; 't Huis Sevener te Nijehorne van 
luitenant-kolonel van Johan van Zevenaer; 't huis Bomme-
latijer te Westergeest van grietman Douwe Peiie v. Aylva; 
en 't slot Beyma of Beintema aldaar van burgemr. Herynga; 
te Drogeham is het overblijfsel van St. Maria's graf of 
Buweklooster; te Goënga is Harinxma-state (vermoedelijk 
Albada-state) ; Aylva-state te Witmarsum van Korn. v. 
Aylva, grietman v. Wonseradeel; 't slot Camstra te Wirdum 
van den hr. Camstra; 't slot Kampen aldaar (Aggema-state 
van Anne Hobbes de Boer; Hobbema-state aldaar van Hec-
tor v. Hobbema; ook staat er het huis van procureur-
generael Beucker; Epema-state te Ysbrechtum van grietman 
D. M. v. Burmania; Eyzinga-state te Oenkerk van Antony 
van Hettinga; te Balk staat het huis van grietman Regne-
rus Annaeus v. Wyckel; 't slot Leemburg te Nijeholtpade 
en 't huis Overschen aldaar, van old-grietman Augustinus 
Lycklama à Nijeholt; te Wolvega staan de huizen van 
Joachim Frankena, grietman Duco v. Haren, en de Lyckla-
mastins; te Oosterwolde het huis van kapitein Jakob van 
Brouwers; te Wommels het huis van ontvanger Exenius en 
Sminiahuis, eigendom van grietman Edzard van Sminia; 
Moms-state te Surhuisterveen, eigendom van old-grietman 
Glinstra; 't huis Tienkamp te Tietjerk van juffr. Glinstra; 
Heerma-state te Rijperkerk, bewoond door bijzitter Jou-
wersma (staande aan den z.g.n. Binnenweg, perceel sectie 
A, no. 402, bewoond door wed. U. R. Riedstra); te Zwarte-
wegsend staat Vijversburg (in 1856 bewoond door Dr. Nic. 
Ypeij); Fetsa-state te Dronrijp van Taeke Sybrant Cam
minga van Burmania; Foppinga-stae aldaar van Mevr. 
Haersolthe, geb. Grovestins, bewoond door den hr. Heem
stra; Hobbenia-state aldaar van Jhr. Sjuck v. Humalda; 
Groot Palma-state te Warga van Dr. Pieter Velsen van 
Nijssen; Tjessinga-state te Minnertsga nu genoemd Thuks-
mud (Klein Hermana) van juffr. Vokel Berber, wed. Cam
stra; ook is daar Hottinga-state; Feitsma-state te Deinum 
van B. v. Feugen; 't slot Baerda te Beetgum van raadsheer 
J. H. Schultens; ook aldaar 't huis van baron du Tour; 
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Liauckama-state te Sexbierum van Alexander Jozef v. d. 
Laan (afgebroken 1823); Beslinga-state te Friens, geheel 
nieuw herbouwd in 1620 door Jhr . Andries van Sytzama 
en Johanna van Aernsma. afgebroken in 1850, eigendom 
van Jhr. Pico Galenus van Sytzama en vrouwe Johanna 
Judith Blankvoort; 't slot Goslinga te Dongjum van griet
man Sicco v. Goslinga; Galama-state te Koudum van J. v. 
d. Waeijen; 't huis Meckema te Kollum van den hr. van 
Vos ; 't huis Grootewierum te Lutkewierum van Klaas Piers 
Wijersma; 't slot Aylva-state te Ternaard van grietman 
Douwe v. Aylva; Mellema-state te Oostrum (O.D.) van 
Feie van Heemstra; 't slot Tjessens te Holwerd van Jhr. 
Ulbo v. Aylva; ook staat daar het huis van wijlen luitenant 
generaal Frederik Willem baron v. Schratenbâch, en de 
Beijert of weduwenhuis; 't slot Holryp te Tzum van juffr. 
Katharina v. Burmania; Ponga-state te Marrum van briga
dier Idzinga (afgebroken in 1757); Herjuwsma-state te Fer-
werd (afgebroken 1816) van Jhr. Jarigh v. Burmania, van 
welke staten en stinsen alle afbeeldingen zijn in het Fr . 
Museum, geteekend door J. Stellingwerf. 

Febr. 4 Liomme Juwkes, Sooeke Eyles Landmeter, Keimpe Nolles 
en Jelmer LJommes zijn veenbaas te Kortezwaag. Saake 
Uylkes, mr. kuyper en holtkoper aen de Goeredyck (Gor-
redyk) koopt voor 507 car. gl. een huis aldaar, streckende 
uit het midden van de straet tot aen de Kerkhoffgracht. 

., 18 Augustinus Lycklama à Nijeholt, ald-grietman van Opster-
land, woont te Beets. 

Maart 13 Octrooi verleend aan Hessel van der Brugh te Leemvarden 
voor het maken en verkoopen van eenige nieuwe soorten 
brandspuiten. 

April 28 Verkocht voor 347 car. gl. 7 st. een stemdragende zathe c a . 
te Wykel. groot 4 lopen uitsaijinghe, 32j¾ pondem. maad-
land en 15 koegang weiland, doende 200 car. gl. huur en 
een vandel tonne boter, bezwaard met 18 fl., 15 st., 8 penn. 
floreenlasten + 1 1 pondem. over de Kleine Meer te Follega, 
+ 2 akker en 3 à 4 eindjes grasland, zijnde ruim 2 koe-
gang te Harich, + 12 pondem. maadl. aldaar, 

Juni 9 Overl. te Utrecht ds. Henricus Brinck, te Joure predikant 
1678—1687, schrijver van : Ontschakeling van der keten 
der Prophetische Godgeleerdheid en Toetsteen der Waar
heid. Hij maakte een Lat. lijkdicht op zijn voorganger ds. 
Corn. Tenninck 1668—'77, die gehuwd was met de wed. 
van grietman Hobbe van Baerdt, en die in het rampen jaar 
1672 het knielen invoerde in de bedestonden, die toen alom 
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gehouden werden, en een gebedenboekje uitgaf getiteld: 
De onoverwinnelijke hulptroepen voor het verlegen Neder
land. 

j un i 25 Joannes Jongsma benoemd tot stempel snij der van Fries
land als opvolger van Cornelius Jongsma en Joannis Mun-
cadan (1676). 

Aug. 29 Feio Haringh van Har inxma benoemd tot luitenant in de 
compagnie v. Aysma. 

Sept. 1 Een bisschop der Jansenisten zoekt op dezen tijd op Ame
land een kweekschool op te richten, maar de R.-Katholieken 
nemen het zoo euvel op, dat zij gaan schieten door de glazen 
der kerk. Princes Maria Louisa zendt daarop een detache
ment soldaten tot zijn bescherming, waarna de Jansenist het 
eiland verlaat. 

,, 29 Sjoukjen Lolkes, huisvr. van Melle Schelles, koopman te 
Franeker, koopt 5J4 pondem. greidland te Minnertsga, 
waarvan Y\ pondem. is gelegen in de gemeenteschar. 

Oct. 17 Jeremias Henricus Bruininx bevestigd tot predikant te 
Beetgum, doet zijn intrede met Ezech 33 : 8—10. 

,, 24 Cornelius Ludinga, Harlinger, dokterszoon, doet intree te 
Welsrijp-Bajum (dat „Wrâldske Bajum neamd wirdt yn 
ûnderskie fen it nonnekleaster Mûntsebajum) met Ps . 
34 : 12. 

Nov. 24 Een eeuw geleden (1623) begint Mr. Antoni Verbeek, te 
Groningen orgelmaker, het orgel af te breken in de kerk te 
Harlingen met de zolder, daar de puisters op lagen, ter ver
betering van het instrument; een jaar tevoren was in de kerk 
een groote Turksche vlag opgehangen, door 4 matrozen, die 
in Turkije gevangen genomen maar ontsnapt waren, aan de 
Magistraat vereerd. Toen in 1580 Harlingen werd uitge
breid en breeder wallen en grachten kreeg, is Almenum met 
de S. Michielskerk binnen de stad getrokken. De Westerkerk 
te Harlingen is 13 Nov. 1650 door ds. Acronius ingewijd 
met Jes. 2 : 3 en in 1669 aanmerkelijk vergroot. 

Dec. 18 Haring Harings te Zurich wegens het stelen van rongen uit 
de dijkspalen, gestraft met geeseling, brandmerk en 7 jaar 
gevangenisstraf. 

25 De rijdweg Joure—Akkrum is lot stand gakomen door 
Johan en Philip Vegelin v. Claerbergen, en Regnerus An-
dringa, grietman van Eemsterland. 
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Jan. 10 Luitenant Piasburgh wordt met een sergeant en 20 Geref. 

soldaten naar Ameland gezonden tot uitvoering van zekere 
orders van Hare Hoogheid. 

Febr. 5 De Schierstins te Veenwouden eigendom van den luitenant
kolonel H. Mellema; 't slot Jongama te Rauwerd van griet
man F. J. J. Heringa v. Eismga; 't slot Popma te Warga 
van ds. Georgius OeAering te Britswerd; 't slot Kouùm te 

Randversiering uit Schotanus' atlas. 

Tzum van Douwe v. Cammmga; Eelinga-state te Greonterp 
vna juffr. Sjoukje van Bewalda; Klein Oenema-state te 
Wirdum van Jakob Venema, tevoren van Koenraad van 
Unkel, president van den hoogen krijgsraad; 't huis Molma 
te Lutkewierum van grietman Edzert v. Sminia; 't huis 
Rodenburg te Oldeboorn van secret. Antonius v. Roden
burg; 't oude slot Cammmga of Hooghuistra-state te Arum 
van Scelto v. Heemstra; ook staat daar Sytzama-state aan 
den weg naar Kimswerd, dat 1665—'66 geheel nieuw her
bouwd werd door vrouwe Jetske van Sytzama, wed. wijlen 
Jhr. Jarich van Heerma, majoor van een regiment infante
rie. Van al deze states en stinsen zijn teekeningen van J. 
Stellingwerf in het Fr. Museum. 
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Maart 23 Fredrick Cliristiaan Vos, vaandrig onder de lij f compagnie 

van den Prins van Oranje, heeft verschil gehad in een her
berg met een vaandrig capellaan, die, zoo hij zeide, hem 
veel getergd en uitgedaagd had. Hij is met hem gegaan naar 
de Wirdumerpoortsdwinger te Leeuwarden, door zijn tegen
stander met den ontblooten degen derwaarts gedreven. Hij 
zelf werd gewond, de capellaan stierf aan een bekomen 
wonde een half uur daarna. De ratelaars, op het gevecht 
toeschietend, hebben hem achterhaald. Hij is gestraft met 
5 jaar verbanning. 

April 15 Een eeuw geleden (1624) woonden te Dronrijp Saepck van 
Burmania, wed. van "Watze Ockinga; te Ferwerd Rienck 
Burmania; te St. Anna Idzard v. Burmania, grietman van 
het Bildt; te Kornjum Sjuck van Burmania en zijn vrouw 
C. Entens, die er later als weduwe woonde; te Hallum 
Saepck Douma, wed. Douma; te Blija Berbera van Douma, 
wed. Aylva; te Deinum Bocco en Hessel van Feitsma; te 
Hijlaard Hobbe van Aylva; te Jorwerd Gerrold van Heer-
ma ; te Wirclum Aede van Eijsinga, Watse en Fed van 
Camminga. 

Mei 3 Wijbe Jetses Koopman c.u. koopt voor 240 car. gl. sekere 
huizinge van ouds de roode kamer genaamd staande te 
Pietersbierum aan den ingang van het kerkhof, hebbende dit 
ten W., de gemeene buurt ten N. van Monsr. Hidde Here-
myt apotheker en drs. Johannes Beylanus te Sexbierum als 
administrator wegens monsr. Meinert Heremyt. 

Juni 3 Octrooi verleend aan Pieter Jans, Oldaans en Jarig Jacobs 
van der Leij te Harlingen tot het oprichten van een suiker
raffinaderij aldaar. 

,, 15 De dames Huber stichten om dezen tijd Schatzenburg te 
Dronrijp, in 1839 bewoond door Mr. A. Quaestius. 

Juli 5 Theodorus Scheltinga, Petrus Conradi, Aulus Raedcamp. 
La Broue Jr., Allardus Columba en Scipio Halbertsma tot 
alumni aan de Franeker academie aangenomen. 

Aug. 11 Gedept, v. Burum en Huber gecommitteerd voor de repara
tie der akademiekerk te Franeker. 

„ 20 Ds. Petrus Steenwijk uit Surhuisterveen doet de eerste 
predikatie over Ps. 93 : 5 in de nieuwe kerk te Rottevalle. 
Dit dorp was een veenplaats, die door het aangroeiend getal 
der inwoners een kerkdorp werd. Aan de ingezetenen werd 
16 Febr. 1661 tot onderhoud van een schoolmr. jaarlijks 30 
car. gl. p-eaccordeerd. 
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Sept. 1 Verschenen: C. Vitringa, Over de leerwijze om eene pre
dikatie wel op te stellen, 

24 Cand. Adrianus Oudkerk doet als eerste predikant te Rot-
tevalle zijn intrede met Efez. 6 : 19 en betrekt de nieuwe 
pastorie. Tevoren was de dienst waargenomen in een huis 
daartoe gedestineert. 

Oct. 29 Ds. C. Th. Visser doet te Parrega zijn intree met 2 Cor. 
5 : 20, neemt Juni 1735 afscheid met Judas 20, 21, predikte 
enkel op Hemelvaartsdag te Greonterp, maar het kerkje 
raakte in verval, en alles was daar Roomschgezind; in 1751 
werd er geen dienst meer gedaan; in 1759 kon men niet 
meer zien, waar de predikstoel had gestaan en de banken 
waren toen ook reeds weg. 

Dec. 22 Verschenen: J. Regius, Oratio funebris in obitum G. Coe-
tier. 

1725. 

Jan. 28 Verschenen bij P. Halma te Leeuwarden: Tooneel der Ver-
eenigde Nederlanden. 

Pebr. 20 Overl. te Ried dr. Vitus Ringers, schrijver van Stigtelijk 
Sangpriëel, Franeker, 1686. 

Haart 19 Gedep. Staten bepalen dat elke vergraver van veen voor elke 
floreen op het te vergraven land liggende, een Fanschaps-
obligatie van ƒ 500 rentende 2 °/o op 's Pands kantoor moet 
consigneeren als waarborg, dat hij zijn floreenrente zal 
blijven voldoen. 

April 9 Approbatie van het beroep van den Oostfrieschen predikant 
I. E. Harkenroth naar Hariingen. die in 1721 rector was 
te Hindeloopen, doet in de nieuwe gemeente zijn intree met 
1 Kor. 4 : 1 en bedient ook aldaar het rectoraat aan de 
Pat. school. 

Mei 28 Freule Sophia Amelia Maria van Ockinga resideert te 
Hennaard. 

Juli 4 Een eeuw geleden (1625) resideerden te Wirdum Tijets 
Peitsma; te Warga Anna Feitsma, wed. Popma en Hessel 
Popma; te Huizum Abbe, Homme en Wijts Bootsma; te 
Oenkerk Alef van Hiemstra; te Holwerd Frouck van Pop
ma, wed. Jaersma, Jelts Bonga, wed. Hiemstra, Douwe 
Aylva en zijn vrouw Puts Meckema; te Ee Gerrit van 
Wijtsma en zijn vrouw Bayck Barna; te Jorwerd Gerrolt 
Hannia; te Oenkerk Frans van Eysinga; te Menaldum 
Rixt, Syds, Bonne en Susanna Margarita van Donia; te 
Pioessens, Tiete Peijma. 
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16 Gedept, besluiten tot vaststelling der geprojecteerde be
dijking van het land buitendijks van het Dokkumerdiep, 
genoemd het Dokkumerslijk. Aan Willem Loré wordt op
gedragen bestek en teekening van het werk gereed te 
maken, dat in 1729 tot stand kwam. Ter gedachtenis daar
van werd op de dijk een pyramide opgericht, ter plaatse 
waar voorheen het diep in zee uitwaterde, met dit opschrift: 

Zesduizend roeden dijks bespaard, 
't Geweld der zee vermindert, 
Oostergo van water ontlast. 

17 Loterijen in de provincie verboden. 

10 Op een buitenplaats te Hemefum resideert ontvanger Focko 
Reijtsma, vader van ds. Tiberius Reijtsma te Amsterdam. 

21 Intree van Egbertus Landsbach te Terband, die in 1736 de 
nieuwe kerk van Gersloot inwijdt, waartoe de Staten 100 
zilveren ducatons bijdroegen, en predikt 8 Juni 1738 af
scheid met Col. 3 : 6 van zijn gemeente, die destijds uit de 
geheele grietenij Aengwirden bestond, zijnde de dorpen 
Gersloot, Tjalleberd (waar de pastorie stond), Luinjeberd. 
Te Luinjeberd was voormaals de ,,weer" of het recht, dat 
onder den blooten hemel werd gehouden. 'Terband of 
Katharinaband had een orgel in de kerk, wat voor de 
Zevenwouden een groote zeldzaamheid was. 

5 Een eeuw geleden (1625) wordt de klok van het dorp Wie-
rum door de Staten verkocht. 

6 Matthijs Beilanus door Gedept, aangesteld tot bakenmees-
ster op de Abt inplaats van E. Drogenham. 

7 Jacobus Doitsma door Gedept, aangesteld tot het maken 
en Jucke Sybes tot het beslaan van de vormen van de steen 
en estrikborden. 

8 Sybren Jelles, schoolmeester en collecteur te Bajum heeft 
de pachters wijsgemaakt, dat de molenaar fraudeerde, en 
aangeboden dit te ontdekken, waarna deze hem een premie 
beloofden. Hierop had hij heimelijk in de molenaarshuizing 
twee zakken weten te bezorgen. Hij is gestraft met geese-
îing en drie jaar tuchthuisstraf. 

24 Verschenen: J. Regius, Oratio pro Scepticismo. 

31 In dit jaar overl. Joh. Hilarides, rektor te Bolsward. 

10 Een eeuw geleden (1626) is ds. Jacobus Bouritius te Jor-
werd krankzinnig. Dit gaf verwarde kerkelijke toestanden. 
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Meerendeels preekten jonggezellen, geen vocatie hebbende, 
en weinig stigtelijk. Adnanus, een leertouwerszoon u ;t 
Leeuwarden, had een gansch ergerlijke predicatie, in 't 

Titelprent van een Leeuwarder uitgave. 

publiek biddende over der grietsluiden ondergang, deselve 
roemende Achitophels, en de ingesetenen van den dorpe 
guiten en schavuiten. (Aant. E. M. v. Burmania). 



26. 
rjL ârt 10 Gehuwd te Franeker: Dr. Mathaeus Smidt en Catharina 

Pibinga, waarvoor bij Nic. Schotanus verschillende brui
loftszangen verschijnen o.a. van J. Tiboel. 

„ 10 Aanbesteed liet bouwen van een steenhuis op het Zools-end 
te Workum tot weering der smokkelarij. 

,. 14 E. van Hylckama, secr. van Sloten en juffr. Cecilia Roorda 
van Velsen, echtel. koopen voor 125 car. gl. een visschernie 
met aanhoorgie polle De groote Vischdam genaemt, eer
tijds afkomstig van oldburgemr. Scholte Intes, buiten cie 
Sneekerpoort te Sloten. 

26 Allart van Burum, grietman van Ferwerderadeel, ver
koopt aan Regnerus Andringa. grietman van Lemsterland, 
vor 725 car. gl. 14J4 pondem. lancls onder Lemmer. 

'1 11 Overleden op Mammema-state Ie Jellum de schrijver van 
metereologische studies Douwe Botnia van Burmania. 

Mei 18 Joh. Antonius Wallée, afkomstig uit een dorp bij Genua, 
die met valsche bescheiden geld bedelde voor zijn vader „als 
bij de Turken gevangen", en die om zijn hals een zware 
ijzeren ketting droeg, is te Leeuwarden gegeeseld. en verder 
gebannen. 

uni 4 Verschenen : R. Andala. Uitlegging van de Openbaring van 
Johannes. 

i 15 Verschenen bij T. v. Dessel te Leeuwarden: A. Ilberts, 
Verantwoording eener vrijmoedige ziele. 

Mg. 5 Beroep goedgekeurd van Bernardus Lemstra te Staveren 
naar Workum, waar hij tevens het rectoraat der Lat.school 
bedient. 

et. 5 Het Hof veroordeelt Veronica Jans uit de Maastricht tot 
de galg. Zij is befaamd als heiden, olieverkoopster en 
vagebonde, was in Holland gegeeseld, gebrandmerkt en 
verwezen in het tuchthuis, doch daar uitgebroken. Haar 
moeder was te Haarlem gegeeseld en gebrandmerkt en te 
Alkmaar opgehangen. Twee broeders en haar bijzit waren 
te Haarlem geradbraakt, een aangetrouwde zuster van een 
dier broeders was met haar man te Leeuwarden opgehan
gen, wegens dieverijen gevat. Zij zelf maakte deel uit van 
een complot tot een vreeselijke moord in Holland. 

27 Petrus Wagens doet zijn intree te Sexbierum (= Sixtus-
bierum, St. Sixtus is patroon der kerk) met Ps. 119 : 27. 

1 In de kerk te Burgwerd een eikenhouten heerengestoelte 
en bankwerk voor de mannen aan de Noordzijde, voor de 
vrouwen aan de zuidzijde getimmerd. 
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Dec. 30 Verschenen bij H. Halma te Franeker: P. Wesseling, 

Oratio ad Guilielmum Caroïum Henricum Frisonem, cum 
studiorum causa Eeovardia Franequeram migrasset. 

1727. 
Jan. 18 Samuel de Lannoij resideerend te Jelsum koopt voor 90 

car. gl. van Taco van Teijens, lid der Prov. Staten te Beet-
sterzwaag, 3 pondem. lands te Jorwerd. 

19 Gedept, gelasten 's Bands ficaal om tegen het Niaer van de 
koop van de molen te Menaldum te vigileeren. 
Een sergeant en 12 soldaten aan den heer van Schiermon
nikoog toegestaan tot zijn veiligheid. 

Maart 17 Ds. Henricus van 'Thoon te Burgwerd (1699—1727) 
testeert aan de kerk aldaar 100 car. gl. om daarvoor den 
predikstoel te laten bekleeden met groen laken en dit vast 
te maken met mesken nagelen en daarbij een armwerk 
en zandlooper, met opschrift: ,.Vereert door Ds. H. v. 
Thoon". 

April 4 Verschenen: J. F. Schouwen, Korte Beschrijvinge van 't 
beroemde vlek Heerenveen. 

., 7 Else Douwes, ontvanger en schocldienaer te Idaard koopt 
voor 400 car. gl. de helft van 7 pondem. losland op 't 
Nieuwland onder Roordahuizum, van Reinier Douwes, ont
vanger en schoolmr. te Eagum, door den kooper gebruikt. 

Mei 18 Emo Bucius Vriemoet, een Emcler, doet te Harlingen zijn 
intree met 2 Kor. 6 : 41. In 1730 wordt hij hoogleeraar in 
cle Oostersche talen te Franeker, waar in 1758 zijn Anno-
tationes Phil. Theol. verschijnen. 

4 Beroep geapprobeerd van Abraham Kruger als pred. van 
Noordwolde en Boyl, die zich dit jaar losmaken van Steg-
gerda en Finkinga om een eigen gemeente te vormen. 

12 Om dezen tijd wordt door Giekerk op twee plaatsen een 
rijdweg gelegd en met bruggen voorzien. 

30 Gedept, v. d. Waeijen gecommitteerd om de kerk te Heme-
lum, waarvan de toren was aanbesteed in 1650, te laten 
repareeren. 

1 Verschenen te Alkmaar: G. Havinga, Oorsprong en voort
gang der orgelen, met platen. 

5 Arent van Bennep aangesteld tot Gewaldige Provoost. Hij 
wordt geaccordeerd om in plaats van executie met riemen 
te mogen declareeren voor spitsroeden (10 Juli 1739). 

Juni 

Juli 

Aug. 

Sept. 



70 
1727. 
Sept. 12 Overleden te Franeker Prof. Dr. R. Andala, die uit ge

ringe, eerbare ouders werd geboren te Andlahuizen bij 
Burg-werd, waaraan hij zijn naam ontleende. 

Oct. 11 Overleden Henricus Boekholt, predikant te Harling-en, 
schrijver van een werk over het Hooglied (1714) en over 
de Openbaring (1717) en over de Melkweg. Verschenen: 
H. Venema, Oratio funebris in obitutn R. Andala. 

Nov. 27 Sijbout Mariens en Lysbet Clasen, echtel. te Jorwerd, 
koopen voor 327 car. gl. een herberg ca. in de Noordburen 
te Jellum waar het Wapen van Oost-Dongeradeel uithangt, 
doende jaarlijks 28 car. gl. 11 st. huur, hebbende de rijd
weg ten O., van Johannes Idsardi, procureur-fiscaal van 
Baarderadeel voor 327 car. gl. 10 st. 

1728. 
Jan. 7 Gedept, approbeeren den koop van den molen te Pingjum. 

Febr. 3 Eveneens dien van Kuikhorne. 

Maart 9 Ook dien van Ritzumerzijl. 

,, 12 Zij gelasten den ammunitiemr. om den knecht van de wed. 
Penterman vrijen toegang tot de geweren te geven om ze 
schoon te maken. 

13 Octrooi verleend aan Jan Rommerts c.s. op het veer Gor-
redijk—Leeuwarden. 

„ 26 Gedept, approbeeren den koop van den molen te Terhorne 
tot afbraak. 

Mei 10 Ds. D. Arnaud benoemd tot Waalsch pred. te Franeker 
inplaats van Ds. Valat. 

30 Ds. P. F. de Pomerolles wijdt het nieuwe theebuskerkje te 
Wons in met Jes. 2 : 3. Hij neemt 15 Oct. 1730 afscheid 
naar Birdaard met Deut. 30 : 19—20. Zijn opvolger te 
Wons B. Herneman, rector te Workum, doet 17 Dec. 1731 
zijn intree met Ps. 27 : 4 ; deze betrekt de ver men wel e 
pastorie, die in 1751 al weer in vervallen staat is. 

juni 2 Jhr. T. P. v. Eminga resideert te Goutum. 

3 Grietje Reneman, wed. van Dr. Vitus Ringers te Ried, 
vermaakt 200 car. gl. aan de diaconie aldaar om een zilveren 
avondmaalsbeker te koopen, met de wapens van haar en haar 
man er in gegraveerd. 

9 Prof. J. Oosterdijck Schacht te Franeker gemachtigd om 
de luchtpomp en andere machines tot de experimentale phi-
losophie te laten repareeren. 
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BRAKEqjTÊRÆ Apuâ iEOîfAB-DITll STRICK-ItTJÜ. MDCC. 

Titelprent eener Franeker uitgave. 

Juni .29 Sipke Widmers, molenmaker te Rien, koopt voor 300 
goudgl. van Neeltie Daams, wed. van Corn. Pijters te Beers 
een windrogmolen in de gebuurte Wiel aldaar. 
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1 De magistraat te Harlingen is verdeeld in 2 partijen: de 
groote en kleine Hoop, inzake de corresponclentiebeurs 
Het Botervat, waaruit 750 gl. aan de stadskas werd betaald. 

7 Beroep geapprobeerd van Ds. H. Lemstra te Heeg, die daar 
de nieuwe kerk in 1745 wijdt met Ps. 122 : 1, 2. Hij was 
eerst rector en armprediker te Hindeloopen. 

3 Ds. H. Siccama, beroepen van Bergum, doet zijn intree te 
Harlingen uit Ps. 71 : 16, 17. Hij gaf uit: Kort Begrip 
der ware godgeleertheii (1729) en: Eerste Beginselen van 
de Waarheid enz. (1732). Hij doet afscheid April 1732 met 
Jer. 1 : 16 naar Leeuwarden, waar hij 17 Dec. 1746 over
lijdt. Na zijn dood verschijnen 2 dln Catechismusnreeken 
(1753). 

2 De molenaars mogen geen gaten in de molens hebben, tenzij 
de gaten met een val overdekt en gesloten zijn, 

4 Andries Hendriks Snel te Boyl wegens het te hulp komen 
van smokkelaars met een geweer tot resistentie tegen de op
zichters, waarbij een der sluikers is doodgeschoten, wordt 
te Leeuwarden gestraft met geeseling, brandmerk en 7 jaar 
tuchthuisstraf. 

17 Doekle Ables, scheepstimmerman te IJlst, koopt voor 240 
goudgl. huis. schuitmakerij en helling, op Kromwal onder 
Britswerd, van Pyter Pyters de Jonge aldaar. 

23 Verschenen: Lijkdicht op ds. H. Sibersma te Amsterdam. 
En: C. Vitringa, Over den brief aan de Galaten en Titus, 
en uitgegeven keurstoffen des N.T. 

22 Tjerk Bonnes te Schurega en Dirk Johannes te Lippenhui-
huizen, wegens sluikerij met gewapend verzet tegen cher-
gers, te Leeuwarden gestraft met geeseling en 5 jaar tucht
huisstraf. 

3 Gedept, schrijven voor, y^ van de gesluikte goederen, als ze 
niet meer dan ƒ 100 bedragen, aan de aanbrengers te geven. 

23 Accoord goedgekeurd tusschen Minne Sybes en Oene An
dries van Albada over de collatie van Albadaleen te Pop-
pingawier. 

19 Joh. Wigersma beroepen tot rector der Lat. school en 2e 
predikant te Hindelopen, doet zijn intree met Hoogl. 4 : 16. 

23 Hans Willem baron van Aylva, grietman van Baarderadeel, 
te Weidum en Preulijn Judith Maria baronesse van Aylva 
te Leeuwarden koopen een zate met landen, huizinge enz. 
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te Britswerd, genaamt Abbinga-zate groot na naam en faam 
95 pondem. en een zate aldaar Palstra-zate genaamd, groot 
105 pondem. van Maurits grave van Nassau, luitenant-gene
raal enz. in 's Gravenhage, als bij scheiding bekomen heb
bende het recht en eigendom aan wijlen zijne vrouw en 
moeder Francoise van Aarsen van Sommelsdijk, douarière 
van Ouwerkerk, voor 25000 car. gl. welke koopschat onder 
de kopers zal blijven staan, so lange de heer Cû£irradu§ 

JBosma¾ te Wieuwert leeft, geduurende hoe lange de kopers 
van dat capitaal jaarlijks van Maij 1730 aan de Heer Bos
man de interest zullen betalen tot 700 £, sonder kortinge van 
reeël tot voldoeninge van een jaarlijkse lij f pensioen dooi
den Grave verkoper aan hem Bosman toegestaan en sullen 
de kopers voors. koopschat van 25000 car. gl. 3 maanden 
na 't overlijden van voorsz. Bosman moeten betalen in één 
termijn. 

29 De Heere Hans Willem baron van Aylva, Gedept, v. Friesl. 
en Grietman v. Baarderadeel te Weidum en Freulijn Judith 
Maria Baronesse v. Aylva te Leeuwarden, koopen: Ie. de 
groote adelijke heerlijkheid met alle onderhorige huysingen, 
poorten, hovingen, cingels, bomen, plantagen c.a. te Wieu-
werd, Waltahuys alias Tamgaburgh genamt bij de Heer 
£kiB£adus_Eûafflajij:umsociis bewoont en gebruikt, vrij van 
floreen, eeuwige rente of grondpacht op May 1730, vrij 
van huuringe; 2e. een Hasgema-zathe te Wieuwerd, groot 
109 pondem.; 3e. Zijlstra-zathe aldaar, 57 pondem.; 4e. Al-
verda-zathe aldaar 2 pondem.; 5e. Ekkinga-zathe aldaar, 
42 pondem.; 6e. Hijbema-zathe aldaar, 50 pondem.; 7e. 
Ozinga-zathe aldaar, 11 pondem.; 8e. een huijssteed met 
hovinge aldaar bij Yte Wisses in gebruik; 9e. 3 pondem. 
los land; 10e. Sjaukema-zathe te Britswerd, 50J^ pondem.; 
11e. Jildersma-zathe aldaar, groot 30 pondem.; 12e. Roorda-
zathe aldaar 74 pondem.; 13e. 18 pondem. los land aldaar; 
14e. 4 pondem. los land onder Bozum; 15e. 3 pondem. los 
land onder Schillaard; alles te zamen van Maurits grave 
van Nassau, lieutenant-generaal en Colonel van een regi
ment Cavallerie in dienst van den Staat der Vereenigde 
Nederl. residerend in 's Gravenhage, bij scheiding bekomen 
hebbende het recht en eigendom, aan wijlen zijn vrouw 
moeder Francoise van Aarsen van Sommelsdijk, douarière 
van Ouwerkerk, voor 65000 car. gl. in eenmaal 12 Nov. 
1729 te betalen. 

10 Om dezen tijd is de kerk te Spanntim door Rinse Wobbes 
vernieuwd, toen Jan Leenerts en Klaas Jacobs kerkvoogden 
waren. 
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juli 15 Sententie van het Hof inzake de correspondentiebeurs Het 
Botervat te Harlingen, waarbij betrokken waren de bur
gemeester Hi'ddema, Fopma, Heinsius, Nolles, Vosma en 
Munter. 

,, 24 Cand. Ger. Hanekroot doet zijn intree te Finkum met 2 
Cor. 2 : 14—15 en den volgenden Zondag te Hijum niet 
1 Petr. 2 : 2. 

Aug. 3 Verschenen te Amsterdam : Klaas de Vries, Groot verbeterd 
Staatszeeboek met kaarten. 

Sept. 14 Tjebbe Lieuwes uit Ureterp door het Hof infaam verklaard 
wegens trouwbeloften en het aangeven van de huwelijks-
proclamatien eerst met Griet Harmens en daarna met "[an
neke Hinnes, en geordonneerd zich te onthouden van het 
verkeer met de laatste en om de verdere huwelijksproclama-
tiën met dezelve niet te laten doorgaan. 

Dec. 8 Jarig Georg v. Burmania benoemd tot grietman over Oost-
Dongeradeel en Tjalling Edo Johan Heringa v. Eysinga 
over Rauwerderhem 

1730. 

jan. 11 jan Poppe Aebmga v. Humalda benoemd tot luitenant in 
de compagnie \an ritmr. E. v. Glinstra. 

25 Verschenen bij J. Thijssens te Leeuwarden: Verklaring van 
dr\ Pastoois des aertsbisdom van Mechelen, die in 1729 
om de bul Unigenitus zig uyt het landt hebben moeten 
vertrekken. 

Pebr, 1 Sjouk Harings, wed. Joeke Joekes en Akke Jacobs wed. 
Johanes jans te Mantgum koopen \*oor 315 goudgl. van 
Joh. Piers Stonebrink te Staveren, huizinge, bakkerij, ho-
vinge, ca. aldaar, bij Jochum Willems c.u. bewoond, heb
bende het gemeene pad ten O. de pastorie ten Z. Gerrijt 
Tijssen ten W. en Gerben Tammens ten N. 

Maart 3 Willem E. v, Unia gekozen tot grietman van Kollumerland. 

,, 15 Willem Karel Hendrik Friso ingehuldigd tot stadhouder 
Drenthe, waarop B. Idema een gedicht maakt: Eerekrans 
gevlogten om het hoofd enz. (verschenen bij Hieronimus 
Koopmans te Leeuwarden). 

April 5 Verschenen bij F. v. d. Plaats te Harlingen: j . Locke, 
Brief over de verdraagzaamheid. 

Mei 25 Rapport van gedept. Aylva over de oude kerk op het eiland 
Ens. 
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juni 19 Bocce Sabinus van Adius en Petronella van Ghemmenich 

toe Kingma, echtel. te Zweins, koopen voor 2625 car. gl. 
• een zathe lands te Warga van Bauke Douwes aldaar, groot 
28 pondem. 

Xe ZcemnrJeji Bi 3££3>S3731ZXÆ.JJTJ'y € S lü_pa . 

Titelprent van Jan L/uyken in een Leeuwarder uitgave. 

Juli 6 Verschenen te Amsterdam: P. Veenema, Korte en Klare 
onderwijzing in de Algebra of stelkunst door H. Venema. 

Sept. 30 Casper Abrahams Berke te Leeuwarden, zich schuldig ge
maakt hebbende aan de zonde van Sodomie, vergezeld van 
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zoodanige omstandigheden, waarvan een bloot gedenken 
zelfs den mensch doet schrikken en ijzen, is buiten de stad 
aan een staak geworgd, en daarna in het vuur gesmeten en 
en tot asch verbrand. 

Oct. 25 Drie personen uit Leeuwarden, die Sodomie hebben ge
pleegd, met 5 jaar verbanning gestraft. Om dezen tijd in 
den grafkelder van de kerk te Burgwerd des nachts bij fak-
kellicht is het lijk bijgezet van Sophia Amelia Maria van 
Ockinga. Zij was R.-Katholiek, stierf in hoogen ouderdom, 
overleed te Oosterlittens en met haar werd de naam van 
haar adellijk geslacht uitgebluscht. 

Xov. 21 Overl. de burgernr. v. Sneek, Hermannus Huber, op wien 
een rouwvers verschijnt van R. Roukema. 

„ 27 Overleden Ds. Lollius Posthumus te Leeuwarden, öud 75 
jaar, op wien rouwpoëzie verschijnt van B. Idema, Joh, 
Buma en M. Wagenveld. 

„ 30 Overleden luitenant-generaal Jhr. Frederik van Grovestins, 
gouverneur van Bergen op Zoom, op wiens dood een rouw
klacht verschijnt van Joh. Buma bij T. v. Dessel te Leeu
warden. 

1731. 
Jan. 4 Overleden Horatius Vitringa, oud 15 jaar, eenige zoon van 

notaris Ernestus Vitringa en Johanna Brunsvelt te Leeu
warden. Op zijn dood verschijnen bij Joh. Thijssens te 
Leeuwarden rouwgedichten van Henricus de Valk, M. 
Wagenveld en E. Vitringa. 

„ 11 De Staten besluiten de zijlvesterplaatsen van Dokkum, Drie
surn en Oudwoude te laten uitsterven. 

,, 12 Overleden Aggaeus Hamerster, kleinzoon van Hermannus 
Huber. Op zijn dood verschijnen bij T. v. Dessel te L. 
een rouwgedicht van R. Roukema, opgedragen aan den 
vader D. Hamerster aldaar. 

Febr. 7 Everwintis Wassenbergh aangesteld tot landsapothequer. 
Maart 1 Het placcaat tegen het visschen in den verboden tijd her

nieuwd. 
3 Octrooi verleend aan Albertus Lycklama à Nijeholt c.s. tot 

het oprichten van een stijfselfabriek te Franeker, en aan 
Harmen Portier c.s. voor hetzelfde. 

,, 12 Gedept. Haersolte en Vegelin accordeeren met een vrouw 
te Ferwerd over een jaarlijksch pensioen voor het openbaren 
van het recept tegen den beet van dolle honden. Dit recept 
wordt gedrukt en aan alle grietenijen en steden gezonden. 



10 Gedept, kennen Ds. A. Saagmans te Franeker jaarlijks 
100 gl. toe voor het onderwijs in de grondstukken der 
religie. 

22 Meinardus Atsma, Leeuwarder van geboorte, doet zijn 
intree te Deersum—Poppingawier met Efez. 4 : 15—16 en 
is 16 Aug. 1783 aldaar overleden, oud 70 jaar. Laatstge
noemd dorp heeft zijn naam van Rienck Poppinga, ook 
wel „Rijke Rienck" genoemd, omdat hij wel 16 stinzen had, 
en Tiets Rotterda, geen zonen nalatende, hebben zij stins 
en staten met landen tot een kerk besproken (patroon 
S. Nicolaas). 

6 Gehuwd Bernardus Dorhout en Neltje Martens Mercator, 
eenige dochter van den koopman Marten Broers Mercator 
en hopman van een compagnie burgers te Sneek, waarbij 
gedichten verschijnen o.a. van Magdalena Reen, geb. Pollius 
en J. Buma. 

16 Wybe Piers te Exmorra wegens het aanvallen en mishan
delen van den cherger Groenewoud, na het bijeenbrengen 

van andere gewapenden, het uitdagen en bedreigen van hem 
en den soldaat, bij wien hij in huis was geweken, gestraft 
met geeseling en 7 jaar tuchthuis. 

17 Ds. J. H. Schrader doet zijn intree te Leeuwarden met 
Spreuken 2 : 1—5. Hij was aan het Hof toen vorstin 
Maria Louisa bericht ontving van het overlijden van den-
stadhouder, 1751. Hij assisteerde bij het overlijden van 
Hare Hoogheid en hield, op order van de Staten, op 
haar de lijkrede, 14 Juni 1765 in de Groote Kerk, met 
Openb. 14 : 13. 

1 De inpoldering van 720 pondem. land onder Langweer en 
1735 de Boornzwaagsterpôlder geschiedt door Jhr. Joh. 
Vegelin v. Claerbergen met behulp van Willem Loré. 

15 Gedept, gelasten den administrator van Dijck om ten dienste 
van de chergers een huisje te koopen op Stroobos. 

7 Landmeter Thijs Taconis ontvangt voor het in kaart bren
gen van het geheele Oude Bildt ƒ 600. 

20 Overleden op zijn landhuis te Dongjum Jhr. Sicco v. Gos-
linga; rouwverzen verschijnen van Jhr. P. F. Vegelin v. 
Claerbergen en R. Roukema. 

13 Overleden Amalia Wilhelmina Henrietfe baronesse Du 
Tour, douairière van Adam Ernst van Haren, waarbij de 
zoon, W. v. Haren, een rouwsang schrijft en uitgeeft. 
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Dec. 31 Verschenen bij A. Ferwerda te Leeuwarden: M. Swart te 
Engelurn, Onderzoek over de eerste vraag van het Doop-
formulier; en bij J. Thijssens: Kort Onderwijs wegens de 
tegenwoordige kerkel. geschillen, dienende tot verdedinge 
der Brabandsche vluchtelingen (2e druk), 

1732. 

Jan. 5 Verschenen hij P. Wesseling te Franeker : Oratio f unebris 
in memoriam Sicconis à Goslinga. 

Febr. 3 Gehuwd grietman Hobbe v. Burmania en Helena Ameren-
tia Lucia van Unia, waarbij gedichten verschijnen van Mag-
dalena Reen en M. Wagenveld. 

8 Gedept, approbeeren den koop van den molen te Oenkerk. 

24 Gehuwd te Franeker Paulus Ennema en Johanna Hempe-
nius waarop bruiloftsverzen verschenen van Jac. Hem-
penius, theol. stud., Mattheus Smit J.U.D., Alb. Lyklama 
à Nijeholt, P. Conradi, theol. stud., J. S. Stokman, theol. 
stud., B. van Burenstins, P. Wigeri, theol. stud. J. Ennema, 
verschenen bij J. Ennema te Franeker. 

Maart 1 Sjuck Gerrolt Rengers gekozen tot grietman \an Franeke-
radeel. 

,, 4 De heer Burmania doet in het College van Gedep. Staten 
verslag van den droevigen staat waarin de dijken van Fries
land bij Staveren verkeeren, gevolg van de paalwormplaag 
Hij gaf als zijn rneening te kennen, dat de aanleg van een 
Slaperdijk tot bij Hemelum dringend noodig was. De 
Staten keurden het voorstel goed en 14 Maart 1732 reeds 
droeg het College aan Johan Vegelin v. Claerbergen en den 
Vestingbouwkundige Menno baron van Coehoorn op een 
kaart te laten maken en een project hoe en tot wiens laste 
deze dijk zou moeten komen met begrooting der onkosten. 

„ 17 Octrooi verleend aan Jeepke van Douma, wed. Burmania te 
Hallum tot het graven van een vaart dwars door de rauwe 
en sterile veenen aan anderen toebehoorende, 

A^pril 30 Melis, schoolmr. en Jetske Dirks, echtel. te Britswerd voor 
de eene helft en Gerrit Clasen, schoolmr. en Lijsbet Atses, 
echtel. te Tzum voor de wederhelft, koopen 11 pondem. 
greidland onder Britswerd voor 990 goudgl. ieder voor de 
helft van grietman Hans Willem baron van Aylva en 
Freulijn Judith Maria baronnes v. Aylva. 

Mei 15 Hinnema-state te Jelsum, eens bewoond door Dr. B. Bek-
ker, wordt afgebroken. 
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6 Gedept laten de LemsternaA en visiteeren wegens de» 
vvormplaag 

23 Placcaat vei schijnt tot het hoaden van een dank , vast en
en bededag wegens de paalwoi mplaag 

9 Rapport \ ei schenen bij Ged St nopens de aanbestedmg 
Aan den Slapeidijk van W orkLimer Nieuwland tot het Hoog. 
Aan Hemelum 

. ersienng uu Schotanus' atlas 

21 Ds B Remalda bevestigd door Ds H Greveiistem van 
Burgwerd met Hand 20 28, en doet intree te Nijland met 
Joel 2 23 

Oct 21 O veil raadsheer Z Huber, piof m de rechten te Franeker 
waarbij lijkzangen verschenen van B Idema en Hennctis 
de Valk De Slaperdijk, loopend Aan de polder Workumer 
Nieuwland, tusschen het Haanmeer en de Brouwerspoel 
naai Koudum, tusschen Morrha en Fluesen, eindigend bij 
de Nije Buere, is voltoo id met behulp van 4 bataiîlons sol
daten, onder leiding van Willem Lore , kosten ƒ115 000 

NOA 29 De gecommitteerden uit de gezamenlijke collegie's ter Ad-
ms ahteit, schi ijven m hun ï apport het verval van den Ned 
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handel toe aan de meerdere deelname van verscheidene 
natièn aan den handel en zeevaart, die dat voortijds niet 
deden. 

5 Verschenen bij j . Ennema te Franeker: Rouwklagte over 
het afsterven van Johanna Hempenius, weggerukt van 
naaren echtgenoot Paulus Ennema, 25 Nov. 1732, door 
Matlheiis Smit, J.U.D. 

21 Willebrordus Morsland, apotheker re Sneek, Johannes 
Morsland, apotheker te Makkum, Otte Maes mr. bakker 
te Koudum, Trijntje Martens Maes, met Wybren Sipkes 
Seima, mr. backer te Workum, erfgenamen van wijlen Otte 
Tottis Morsland, gaan een wandelkoop aan van 5 herdt 
ackers in Sandmeer gelegen tegen een plaatske bij Gaast-
horne gelegen van secretaris Epeus v. Hylkema. waarbij 
eerstgenoemden als „toehaak" ontvangen 130 goudgl. 

24 Overl. Henrica Abbring, echtgenoote van ds. E. Hofstede 
te Franeker. waarbij rouwdichten van A. Eycklama à 
Nijeholt, O. Petri en ds. Joh. Hofstede te Groningen. 

6 Klachten van den tonnemeester wegens het gewormte in 
de zeetoimen. 

16 Pytter Aukes de Vries aengesteld tot keurmeester van het 
tin, in plaats van A. P. de Vries. 

13 Het tractement van V . Loré wegens het aanleggen van den 
Slaperdijk met 200 gl. verhoogd. 

8 Gedept, besluiten de majoorsplaats van het garnizoen te 
Harlingen, die door den dood van Hendrik Stinstra vacant 
werd, voorloopig niet weer te vergeven, maar 16 April 1754 
werd Justus van Geisau weer benoemd. 

13 Ds. Franciscus van Huisen te Dronrijp, schrijver van een 
tractaat over Ps. 110 wordt geremoveerd, 

16 Verschenen te Amsterdam de theol. werken van D. R. 
Camphuizen. 

1 Verschenen te Amsterdam: Nauwkeurige Verhandelinge 
van de eerste uitvindingen en uitvinders van vele der voor
naamste konsten en wetenschappen door Hendrik Wiaerda, 
geswooren clercq ter secretarie van Schoterland. 

20 Uit vrees voor doorbraak van de ouden dijk te Zurich een 
nieuwe binnendijk gelegd. In 1751 had Zurich geen kerk 
meer. 
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Juni 27 Overl. Tjallinga Aedonia van Eisinga, egtgenoot van den 

grietman Idzert van Sminia, waarop B. Idema te Wommels 
R. Roukema, Henr. de Valk, en Dr. A. Lycklama à Nije-
holt een lijkzang maken. 

Aug. 25 De Waalsche prediker S. de la Douespe te Leeuwarden ge
consenteerd om als predikant van den stadhouder naar 
Engeland te mogen vertrekken. 

Oct. 11 Ds. A. Strick, beroepen van Edens—Spannum, doet zijn 
intree te Tzummarum met Deut. 32 : 2, 3 ; hij geeft een 
tractaat uit over den Heid. Cat. (1738). 

25 Cand. G. Hesselius doet intree te Spannum met 2 Cor. 
2 : 16b en betrekt de pastorie (die in 1614 is gebouwd) 
Hij geniet een traktement van 450 gl. De kerk te Span
num was vernieuwd in 1729, de toren in 1742 onder 
grietman Idzard v. Sminia. In de kerk ligt de fraaie 
grafsteen van Sibrand van Roorda († 11 Oct. 1550) 
en Harynck Hottinga zijn vrouw († 14 April 1539). Deze 
edelman woonde met Keimpo Martena den Rijksdag te 
Worms bij in 1521. 

Nor. 24 Overl. de oud-burgemr. van Leeuwarden, Everh. Wielinga, 
waarbij verschijnt een rouwdicht van ds. H. A. v. d. Sloot 
te Boxum en R. Roukema. 

Dec. 20 Scipio Halbertsma, cand. theol. beroepen te Arum op een 
traktement van ƒ 500, doet intree met 2 Cor. 5 : 20. 

Dec. 22 Verschenen: Lijste en articulen bij de gezamenlijke trek-
schippers van Leeuwarden op Dokkum; A. Rouse, ver
zameling van uitgelezen predikatiën; bij T. van Dessel te 
Leeuwarden: Zegenwensen over het huwelijk van stad
houder W. C. H. Friso en Princesse Anna, gedicht van 
Alegunda Alberthoma geb. Ilberi; Vreuchdegalm door R. 
Blok; Zeegenzang door Joh. Buma, en Eerekroon door Chr. 
H. Braunius; en Carmina van J. Doitsma, George d'Arnaud, 
C. H. Braunius, litt. stud. 

1734. 
Jan. 8 Conferentie van Jhr. Johan Vegelin v. Claerbergen, Menno 

baron v. Coehoorn met de dijkgraven van Wijmbritsera-
deel en H.O.N., waarbij zij hen overtuigen van het nut 
der balsteenen glooiingen ter bescherming van de door 
paalworm bedreigde dijken. Dit middel bracht redding aan 
Friesland, ten koste van 12 ton gouds, gedurende drie jaar. 

Febr. 8 Er wordt een binnenlegger gebouwd om dienst te doen bij 
Zurich. 

6 
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Febr. 11 Gedept. Jhr. J. Vegelin v. Cl. en baron Coehoorn onder

zoeken tot wiens last het onderhoud van de dijk bij Kou-
dum zal komen. 

,, 26 Instructie van de ytigers der maten en gewichten goed
gekeurd door Gedept. 

Maart 13 Onno Zwier v. Haren benoemd tot historieschrijver van 
Friesland. 

April 5 De Gedept, committeeren Jhr. J. Vegelin v. Claerbergen 
om de prov. kaart in volkomenheid te laten perfecteeren. 

Mei 11 Stadhouder Wilem IV en zijn gemalin plechtig te Leeu
warden ingehaald, waarop een gedicht van B. Idema. Vuur
werk bij die gelegenheid afgestoken, waarvan een koper
gravure is gemaakt. Verschenen bij W. Coulon te Franeker : 
P. Wesseling, Ecloga ad Wilhelmum C. H. Frisonem cum 
Annam inter omnium plausus et gratulationes domum 
reduceret. 

„ 30 De studiosus Klaas Grons te Greons wenscht op zijn sterf
bed, dat uit zijn goederen een orgel zal worden bekostigd 
voor de kerk te Burgwerd, wat zijn moeder Ytje Buwalda, 
wed. van Adrianus Grons, bijzitter en mederechter van 
Wonseradeel, nakwam. Het orgel is gemaakt door Schwartz-
burg en 24 Juni 1736 door ds. Colerus ingewijd met Ps. 
47 : 7. 

juni 6 Klachten van den grietman van Smallingerland over een 
bende hannekemaaiers, wegens verzet tegen de chergers, en 
een bevel om eenigen gevangen te zetten. 

„ 7 Pieter Pylgroms vindt een middel uit tegen de paalworm, 
waarvoor de Staten hem beloonen met ƒ250. 

„ 12 De hannekemaaiers toegestaan voor hun provisie zonder 
impost te mogen invoeren 20 pond brood, 9 pond spek en 
2 pond tabak. 

„ 29 Rapport aan Gedept, over „Paepsche stoutigheden'' op-
St. Jansdag. 

Aug. 3 Ds. Bern. Gelder te Gaast geeft uit acht uitvoerige leer
redenen : Het Gezegende Nederland of een gedeelte van den 
in nood van overstrooming door een zeltzaam wormge-
knaauw of de wormplage in het paalwerk van de zeedijken. 
Reeds in 1643 was de zeedijk tusschen Workum en Mak-
kum bij de kerk van Gaast doorgebroken, zoodat lijken en 
kisten tut het kerkhof spoelden en wegdreven, waarvan een 
in Sneek werd geborgen. 
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Titelprent eener Franeker uitgave. 

17 Leonardus Daals, Roomsch priester te Franeker, werd be
schuldigd van op Pinksterdag onder de predikatie aan de 
gemeente te hebben bekend gemaakt: Ie. dat er van den 
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Paus een order was gekomen, dat de Katholieken op den 
volgenden St. Jansdag, 24 Juni, de Gereformeerden en 
en andere gezindten om het leven zouden brengen; 2e. te 
hebben aanbevolen elkander in het volbrengen dier orders 
getrouw te wezen; 3e. beloofd, dat andere volken hen zou
den helpen op dien tijd; 4e. er bijgevoegd, dat men den pre
dikant Hofstede 's daags tevoren aan de kerkdeur moest 
ophangen; 5e. dat men de Mennisten zou villen, het vel aan 
riemen snijden en de Geuzen aan die riemen ophangen; 6e. 
genoemd verscheidene Roomschen, die dan ampten zouden 
hebben in de regeering. Hij ontkende alles op grond van 
strijdigheid met de leer, wetten en bevelen der Pausen, be
velende onderdanigheid aan de overheden; op grond van 
ongerijmdheid om zulke oogmerken 10 of 12 dagen tevoren 
in eene kerkvergadering af te kondigen, en dat in tijden, 
waarop de Roomschen de groote goedheid en toegenegen
heid der Regeering zoozeer genoten. Hij is verwezen in 
een boete van 600 car. gl. en gebannen. 

Oct. 8 Hiltje Johannes te Franeker zijnde „papist" beschuldigd 
van in den winter tegen eenige buren gezegd te hebben, dat 
er in 1734 een wonder mirakel zou geschieden, dat de men
seben 's avonds naar bed zouden gaan en den volgenden 
morgen het bloed langs de straten zou loopen, en de hoofden 
ter vensteren uitrollen. Zij zeide mogelijk over gedrukte 
profetieën van Jarfke enz. iets verhalenderwijze gesproken 
te hebben. Zij is met acht dagen water en brood veroordeeld 
en geordonneerd zich van diergelijke excessen in het toe
komende te onthouden. 

„ 15 Verschenen bij T. v. Dessel te Leeuwarden : H. van Alphen, 
Over het 24e en 25e kapittel van Mattheus. 

„ 20 Dettie Jacobs te Franeker van de R.K. religie heeft op 
een spottende wijze over het H. Avondmaal der Geref. ge
sproken en is deswege gestraft met 2 jaar tuchthuisstraf. 

Nov. 2 Verschenen: het gedicht van D. Willink, De lustplaats 
Groot Heerema bij Franeker (Sweins) verblijf van den 
ontvanger-generaal Livius Dirk van Andringa, dat belang
rijk is voor de kennis van de zeden in dien tijd, en van den 
Arkadischen geest, die toen heerschte. De eerste aanlegger 
en opbouwer van dit landhuis was Prof. J. van der Waeijen 
te Franeker. 

Dec. 14 Folkert Gerbens te Ternaard koopt 6 pondem. bouwland 
aldaar, bezaaid met weit, bezwaard met l ¾ floreen en 10 st. 
in de Wierumer dijkschatting, voor 450 goudgl. van Hessel 
Jan, Nuttert, Willem en Welmoet Idses aldaar. 
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Jan. 5 Verschenen: J. Strong, Ad Gulielmum Car. Henricum Fri-

sonem principenique Annam hocce poemation dicat, dedi-
catque J. Strong. 

P'ebr. 1 De molen van Betterwird verkocht voor 1226 goudgl. 
„ 5 Verschenen bij F, v. d. Plaats Jzn. te Harlingen: Op den 

gruwzaemen stormwind in Loumaend 1735 door R. Blok. 
Maart 12 G. W. baron thoe Schwartzenberg, erfgenaam van Mevr. 

Isabella Susanna baronnesse thoe Schw. Carlson op ter 
Horne te Beetgum verkoopt aan Dr. Franciscus Frisius een 
zathe onder Boxum, groot 48 pondem. voor 3309 car. gl. 

,, 15 Ds. H. Hankock te Staveren geciteerd door Gedept, wegens 
eenige hatelike expressiën op den kansel. De kerk van Ger-
sloot is zoo vervallen, dat zij niet meer dienst kan doen. 
De Staten schenken 100 zilveren ducatons voor een nieuwe. 

„ 28 Doeke Meinderts uit Winsum van R.K. godsdienst, die in 
een schip bij een discours over den 80sten vraag van den 
Heid. Cat. gezegd had: ,,Het is een duivelsche vraag, het 
zal er in dezen zomer toe komen, wordt tot 2 jaar tucht-
huisstraf veroordeeld. 

,, 29 Vroedsman Sjoerd Wybes Osinga te Dokkum koopt J½ 
herberg te Wierum van hopman Sipke Ates, brouwer aldaar 
voor 900 car. gl. 

,, 31 Gedept, approbeeren het accoord met Girbe Sytses over 
afstand van den molen in de Kletten. 

April 2 Dr. Titus Sloterdijk verkoopt voor 302 goudgl. aan Hobbe 
Sybrens Heslinga te Marssum een stuk greidland van 10 
pondem. 

Mei 1 Een eeuw geleden (1635) woonden te Wijnaldum Jouck van 
Ockinga wed. Goslinga met hare kinderen ; te Stiens Sibrand 
Burmania; te Dronrijp Duts Camminga; te Beetgum Doed 
van Holdinga, wed. Schwartzenberg; te Deinum Haring 
Burmania, wed. Feitsma; te Langweer Saepck Douma, wed. 
van Barthold Douma; te Joure Auck Haerda, wed. van 
Hoytema. 

„ 3 Mevr. M. A. Huber, huisvr. van Dominicus Hamerster 
koopt een halve zathe bij Klaarkampsterbrug onder Raard 
(W.D.), groot in het geheel 87 pondem. voor 3300 car. gl. 

Juni 19 Jan Gosses te Waaksens koopt voor 600 car. gl. 5 pondem. 
bouwland onder Brantgum. 

Juli 15 Verschenen bij J. Sipkes te Groningen: Yvonis Gaukes, 
Med. Dr. et Phil. lect. Innocentia Cartesii defensa contra 
A. Driessenium. 
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Aug. 3 Verschenen bij v. d. Plaats te Harlingen: H. Venema, 
Korte verdediging van sijne eere en leere tegen Prof. A. 
Driessen. 

„ 21 Ds. j . Engelsma wijdt de vernieuwde kerk te Gorredijk, 
wier eerste steen was gelegd 24 Mei 1683 door ds. Joh. 
Schroderus te Eangezwaag, met 1 Kon. 8 : 63. 

Sept. 20 Smederij te Brantgum verkocht voor 500 car. gl. en 4 zil
veren ducatons. 

„ 24 Teatske Gosses v. Sippama, wed. van Jac. v. Dusten, col-
lecteur van de lakens binnen Eeeuwarden, verkoopt aan 
Pyter Sjoukes, schuitevoerder te Berlikum, een huis aldaar 
voor 80 car. gl. en 20 st. 

Dec. 25 De kerk van Oosterwolde bouwvallig zijnde wordt afge
broken en herbouwd met een torentje, dat niet op de vorige 
was, en gewijd met Ezra 6 : 15, 16 door Ds. C. Nauta. 

1736. 

Jan. 5 Octrooi gegeven voor de voerluyden binnen Leeuwarden. 
Febr. 22 Regnerus v. Andringa, grietman van Kemsterland, te Lem

mer verkoopt te Weisrijp 6 pondem. greidland voor 342 
goudgl. Vier pondem. liggend in stoppel en greide onder 
Nes (W.D.) verkocht voor 217 car. gl. 

Maart 6 Elf pondem. greidland onder Hiaure verkocht voor 440 
goudgl. 

„ 9 Meester Sijmon Jurjens, schooldienaer te Boxum, verkoopt 
voor 112 goudgl. aan juffr. Anna Broersma, huisvr. van 
Dr. Franciscus Bavius te Eeeuwarden 4 pondem. greide op 
het Nieuwland onder Boxum. 

„ 19 Octrooi verleend aan de magistraat van Franeker tot het 
heffen van een belasting op de huizen tot dekking der kos
ten van het oprichten en onderhoud van lantaarns aldaar. 

April 10 Een huis te Hantumhuizen, de Schoolmeestercamp ten O. 
hebbende, den Heereweg ten Z. verkocht voor 66 goudgl. 

„ 26 Franciscus Elgersma aangesteld tot luitenant in de com
pagnie van kapitein Humalda. 

Mei 23 Ds. Car. Carolinus te Heerenveen, schrijver van een ver
klaring van Salomo's Hooglied (1702) en een bundel pree
ken over 's menschen sterflijkheid (1703) wordt emeritus. 
De oude kerk aldaar, gebouwd in 1633, was toen reeds 
lang bestemd deels tot waag, deels tot school, de 2e kerk, 
was gebouwd in 1637 op order van grietman Amelius 
Oenema, op grond der ridders van de Duitsche orde ter 
balije van Utrecht. 
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Titelprent int Schotanus Atlas 

Juni 5 Ds Jac Pierson te Holwerd koopt voor 6013 goudgl 
de zathe Ëlmga te Hantumhuizen, groot 114 pondem van 
schepen Lambartus Vi t imga te Leeuwarden als executeur-
testementair \ a n Arn \ Bolten te L 
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Tuni 19 Ids Jans, huisman op Banga onder Hantumhuizen, koopt 

4j-á pondem. bouwland aldaar voor 337 car. gl. 
Juli 4 Beroep geapprobeerd van cand. Henricus jongbloed, een 

Eemster, naar St. Johannesga ca. die intree doet met Ps. 
34 : 12 en in 1743 vertrekt naar Eangezwaag. 

Aug. 7 Theod. Mentes neemt als predikant van Rauwerd—Irnsum 
dienst in de classis en predikt in de kerken, die eertijds als 
patroon hadden ontvangen respectievelijk St. Laurentius en 
St. Marcus. De vorige kerk en toren van Irnsum waren in 
1496 afgebrand door vreemde knechten. Ao. 1500 gaven 
Dekema en J. Scheltema 2000 steenen van Wattemastins 
aan de Rauwerder kerk, krachtens testament van W. 
Harinxma; de kerk van Deersum kreeg evenveel. 

,, 11 Overl. Daniël Chabrier, pred. te Nes en Wierum, die niet 
weinig bedreven in de Oostersche talen, zich al te zeer ver
diepte in de profetiën en de Messiaansche op zich zelf toe
paste, zoodat de verbeeldingskracht zijn verstand en oordeel 
te boven ging, niet meer den dienst des Woords kon waar
nemen en in waanzin stierf. 

Aug. 19 Joh. Poelstra bevestigd als pred. te Oudega (H.O.N.) 
neemt in 1748 den legerdienst bij de Staatsche troepen 
waar, en geeft in 1764 een meditatie uit over de Vaderl. 
ontferminge onzes Gods over sijne kinderen en gunstge-
nooten (Ps. 103 : 13—16) en uitgezogte keurstoffen. 

Sept. 3 Verschenen: Schuitepraatje of Samenspraak tusschen drie 
heeren met de schuit reisende van Amsterdam na den Haag 
door Epo Sjuck van Burmania uitgegeven tot verdediging 
des stadhouders. 

Oct. 1 Het beroep van Henr. Wilh. Couttis, die vertrekt van Has-
kerhorne naar Mantgum geapprobeerd zijnde, doet hij 
aldaar zijn intree met Jes. 40 : 11. 

,, 9 E. Bosscha, dorpsrechter en schoolmr. te Nes (W.D.) koopt 
voor 170 car. gl. 2 pondem. bouwland aldaar. 

,, 23 Sjoerd Talma, koopman te Harlingen, koopt voor 74 car. 
gl. en \y2 anker wijn van Lieske Jans Adema, vrouw van 
ontvanger E. van Minnen te Metslawier, J/2 zathe ('t geheel 
groot 62 pondem.). 

Nov. 5 Verschenen te Leeuwarden: Alegunda Ilberi, huisvr. van 
ds. A. Alberthoma aldaar: Verademingen eener vermoeide 
ziele in de woestijne dezer wereld. 

Dec. 24 Verschenen : Ter nagedachtenis van Joh. Hofstede, met ge
dicht van Alb. Lycklama à Nijeholt. 
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Febr. 23 Vrouwe R. L. v. Harinxma thoe Slooten, vrouw van kolonel 
A. E. v. Coenders, commandeur van Namen, verkoopt voor 
2294 goudgl. een y2 zathe, in 't geheel groot 74 pondem. 
op het eind van Dijksterhuizen onder Beetgum. 

Maart 16 Octrooi verleend aan Bink Binkes e.a. te Staveren om alleen 
in deze provincie een kruittnolen te mogen hebben, en aan 
Jac. Bosch en Joh. Weyerigh te Amsterdam om te Leeu
warden te stichten een fabriek van fluweelen en zijden 
stoffen, hoozen en handschoenen, voor den tijd van 10 jaar. 

18 Aafke Gosses Heitsma, vrouw van Jacob Tjeerds mr. 
brouwer te Hallum, verkoopt aan Sinne Cuperus te Leeu
warden een deftig huis met duivematte te Menaldum voor 
395 goudgl. 

A-pril 19 Ds. Joh. Jellema, man van groot verstand en op den kansel 
van soms te groote geestigheid, wordt bevestigd te Makkum. 

Mei 14 Koopman Jacob Boeles te Dokkum koopt 3 pondem. greide 
te Betterwird voor 155 goudgl. à 28 st. 

Juni 2 Cand. C. Kutsch doet zijn intree te Oude en Nijehaske met 
Ps. 122 :8, 9 en neemt 20 Oct. 1743 afscheid naar Mak
kum met 1 Thess. 4 : 1 . 

6 Gedept, schrijven den grietman van Tietjerksteradeel aan 
om de ingevallen schuur der pastorieplaats te Oostermeer 
weer te laten opbouwen. 

„ 23 J. W. C. Tenckink, beroepen van IJsbrechtum, doet zijn 
intree te Warga met Deut. 33 : 10. 

Juli 2 De Staten dragen W. Loré op om alle landwerken en ge
bouwen in kaart te brengen. 

Aug. 11 Aan Prof. du Bois wordt geaccordeerd 100 ducatons tot 
inkoop van de manqueerende machines. Een index van de 
,,philosophise instrument" wordt ingediend. 

,, 15 Verschenen: Nieuwe Schuitpraatjes door E. S. v. Burmania 
en Wijbrand v. Itsma, burgemeesters van Dokkum en Har-
lingen. 

Oct. 10 De Staten zetten een premie van 150 gl. op het vangen van 
wolven. 

Dec. 4 Verschenen bij F. v. Dessel te Leeuwarden: Naamstudent 
of Groninger godgeleerde ontdekt en wederlegd, met ver
volg, 2 dln.; en bij J. C. Jongman te Harîingen: De gods
dienst der vrouwen. 

1738. 
jan. 21 Rintius Postumus, oud-secr. \an O. Dongeradeel en Yke 

Hoitinga, echtel. te Holwerd koopen voor 200 goudgl. een 
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half huis aldaar van Ymk Johannes, vrouw van den koper
slager Servaas Bergmans. 

Febr. 4 Lenert Stelwagen, mr. chirurgijn en Christina Welings, 
echtel. te Holwerd koopen voor 695 goudgl. een huis aldaar 
van Ytske Willems, wed. van wijlen den chirurgijn Joh. 
Bern. Knijf. 

13 De kerkeraad van Witmarsum besluit om grietman Aylva 
en Joh. v. Beucker, proc.-generaal te verzoeken het beluiden 
der dooden op Zondag, wegens verstoring van den gods
dienst, te beletten. 

15 Overleden te Huizum ds. Albertus Reen, bijna 40 jaar 
predikant te Makkum ca., waar in 1660 de kerk zeer was 
vergroot (kosten ƒ 18.900). Bonno Harinxma thoe Slooten, 
wonende op Groot Haitsma aldaar legde den eersten steen. 
De ingezetenen van Kornwerd kregen 18 Oct. 1671 toe
stemming van het Collegie hun pastorie te verkoopen. 

Maart 25 Servatius Banes, R.K. priester te Leeuwarden wordt we
gens excessen tot 600 car. gl. en eeuwige verbanning ver
oordeeld. 

April 8 Na den eten eischten op de groote winkel acht gevangenen, 
waaronder drie smokkelaars, van den guardiaan in het 
Tuchthuis te L. de sleutels; toen hij weigerde bonden zij 
hem aan handen en voeten, sleepten hem in de gang, en 
zich beneden in de Waag begevende liepen zij met zware 
stukken hout tegen deuren en kozijnen aan, doch tevergeefs. 
Toen de guardiaan door de andere gevangenen was losge-
gemaakt en weer verscheen, sleepten zij hem andermaal in 
de gang en sloten hem op. Een militair commando voor
kwam erger dingen. Alle acht zijn op het schavot tweemaal 
gegeeseld op de plaats van 's lands tucht- en werkhuis. 

,, 16 In het kerkje te Hijlaard een nieuw verwulf gemaakt. Om 
de zesde week is hier dienst en op de 2e feestdagen. In het 
koor ligt de grafsteen, waaronder de laatste abt van Olde-
klooster ligt begraven met het opschrift: Anno 1599, die 3 
Augusti obiit Reverendissimus Dominus Tomas Groningen-
sis, Abbas in Florido Campo 30. Bovenaan staan 2 wapens 
met de woorden: Uni Trinoque Gloria, 

Nunc vivi, flores, superes, et vesceris aura, 
Aetherica; fies nil nisi terra cives : 
Quisquis es id noscas terra es, te terra recondat, 
Te genitum terra, Terra suprema tegat. 
Qui legis praecare illi requiem ? 
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Mei 25 Joh v Goicum, beroepen van Wijnjeterp, doet zijn intree 

te Idaard c a met Hebr 1 1 
30 's Lands fiskaal wordt gelast den molen in Beneden-Knijpe 

te koopen. 

- TB L E É X I W A E R D E ' V bj de JEi •• en van HENRIK HALM4. 172S 

Titelprent uit de Gedichten -van Jetske R v d Malen 

Juli 15 Het dorp Schraard als stapelplaats van hooi-uitvoer, die 
vooral na 1720 zeer toenam bloeit 

Sept 21 Cand D Radbodus doet zi)n intree te Wier met Deut 
32 1, 2 en piedikt er 16 April 1741 zijn afscheid met 
Efez 3 14 

Oct 6 Fredencus Deketh te Jutrijp ziet zijn beroep naai Schal-
SUPI goedgekeurd, waar mi ziin intree doet met Rom 1 16 
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Boven de deur van het choor der kerk aldaar staat het op
schrift: Ao. Dom. 1555 Jaricho a Botnia, urbis Ditionis 
Franequerensis praefecto, D. Ruardo Pastore, Joh. a Cruda 
hujus templi aedilibus, opus hoc Deo Juvente ad umbili-
cum perductum is. 

Oct. 30 Overleden Jetske Rosema, geb. op Fogelsangh-state te 
Veenklooster 18 Juni 1659, gehuwd met Wiardus Siccama. 

Nov. 9 Een zilveren gegraveerde penning uitgegeven ter eere van 
de nieuw ingestelde herfstmarkt te Buitenpost. 

17 Een eeuw geleden (1638) is gestorven de vermaarde rechts
geleerde Johan van den Sande, weins Decisiones Frisicae 
tienmaal zijn herdrukt. 

Dec. 16 Vrouwe Jets Maria v. Grovestins, gehuwd met Arent van 
Haersolte, grietman van Barradeel, op Klein Hermana te 
Minnertsga, gaat met Eelke Dirks Wildschut te Leeuwar
den een wandelkoop aan inzake een hornleger te Tzum. 

,, 21 Ds. G. Couperus, beroepen van Bergum, doet zijn intree 
te St. Anna Parochie met 1 Cor. 2 : 2 en betrekt de oude 
pastorie, die in 1575 was gebouwd. 
Voor een eeuw (1638) geteekend een kaart van het Eestru-
mer meenschar, dat toen werd verdeeld. 

„ 28 Verschenen : Wilh. à Brakel, De ware Christen; Alegunda 
Ilberi, De gouden keten der goddel. waarheden; E. L. 
Vriemoet, Oratio funebris in obitum A. W. Melchioris. 

1739. 
Febr. 9 AssuerusVegelin v. Claerbergen benoemd tot grietman van 

Haskerland. 
Maart 5 Octrooi verleend aan de kleermakers te Leeuwarden tot het 

oprichten van een gilde voor 15 jaar. 
April 19 Ds. J. H. Bruininx, beroepen van Beetgum, doet zijn intree 

te Britsum met 1 Thess. 5 : 12—14. 
Mei 8 Verschenen bij M. v. d. Veen te Franeker: Antwoord op 

de vragen van een Republicain, uit het Fransch vertaald, 
een pleidooi voor de wenschelijkheid van een stadhouder 
aan het hoofd der republiek. 

Juni 9 Verzoek van de vrouwe van Schiermonnikoog aan Gedept. 
om te mogen vernemen van tijd en wijze der benoeming van 
arbiters tot wegneming van de geschillen over de jurisdictie. 
Haar worden een paar sergeants, 14 man en een tamboer 
ter assistentie gegeven. 

Juli 3 Verschenen bij F. v. Dessel te Leeuwarden: Verhandeling 
van landerijen en bijzonder in de provincie van Holland en 
W. Vriesland, alsmede in Zeeland, ws. door W. van Itsma. 
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juli 11 Overleden Ds. G. Nicolaides te Lippehuizen ca. die in 
1739 de kerk te Hemrik, welke herbouwd en vergroot was. 
wijdde met 2 Kron. 7 : 1 1 . 

Aug. 16 W. v. Assen beroepen van N. Brongerga doet zijn intree te 
Beetgum met Luc. 14 :23. 

24 Overl. Ds. A. Saagmans te Franeker (1704—39). 
Oct. 1 Het stuk weiland midden in het dorp van Wommels be

hoort de pastorie. 
,, 4 Cand. Sibr. Faber en praeceptor der Lat. school te Harlin-

gen, doet zijn intree te Ruigelollum met Rom. 1 : 15, 16. 
18 Joh. Bruining, beroepen van Metslawier, doet zijn intree 

te Roordahuizum met 1 Cor. 4 : 1 1 . 
25 Petrus de Gavere, beroepen van Wons ca., doet zijn intree 

te Oosterend met Ps. 71 : 16. Boven de torendeur aldaar 
een steen tot gedachtenis aan Jhr. Edzardt van Grovestins, 
grietman van Hennaarderadeel, onder wiens leiding de 
toren, door den bliksem gespleten in 1688, werd hersteld, 
toen ds. Duco Silvius pred. en Doeke Hettes en Wybe Ulbes 
kerkvoogd waren. In de kerk ligt de grafzerk van Ruurd v. 
Roorda, overl. 26 Dec. 1576 met een Lat. vers. Boven de 
kerkdeur staat op een steen dat Jhr. F. B. A. G. van 
Humalda als kerkvoogd kerk en toren heeft laten repareeren 
(1730). 

„ 29 De Staten vereeren Jhr. J. Vegelin v. Claerbergen een stuk 
zilver van 100 ducatons voor zijne bemoeiingen inzake het 
volmaken en drukken der Prov. kaart. 

Nov. 1 De groote kaart van Friesland, bezorgd door Jhr. J. Vegelin 
v. Claerbergen, uitgegeven bij R. en j . Ottens. 

,, 24 L. baron v. Plettenberg, kapitein der infanterie van den 
prins v. Oranje, koopt voor 3306 goudgl. een zathe te Raard 
(W.D.) groot 57 pondem. van Edzard Hobbe v. Burmania, 
majoor der kavallerie. 

„ 28 Verkocht voor 2108 car. gl. aan Alle Riemerts, molenaar 
te Garijp, de rog- en peldegarstmolen aan den dijk te Beet
gum. Op dezen molen lag volgens acte van 18 Maart 1596 de 
verplichting dat de kooper met zijn nakomelingen ten eeuwi
gen dage kosteloos moest malen en bakken de rogge, weit, 
garst, mout, bonen, enz. voor de bewoners van Ter Horne 
aldaar. 

, 29 Gedept. Knijff, Aylva, Wyckel, Burmania, afgevaardigd 
om bij de verlossing van H. Kon. Hoogh. te adsisteeren. 
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Dec. 1 Verschenen bij M. de Vries te Deventer: De Betoverde 
Weereld van B. Bekker, 2e vermeerderde druk. 

„ 22 De Gecommitteerden doen rapport nopens de verlossing van 
H.K.H. 

1740. 

jan. 9 Reiner Sybrens de Jong, uurwerkmaker en Anna Cath. 
Antonie Slots, echtel. te Berlikum, verkoopen voor 200 
car. gl. aan Thomas Aebes wolkammer aldaar een huis. 

., 15 H. Tromp van Staveren en Fokke Armes van Molkwerum 
rijden over ijs naar Enkhuizen. In dezen tijd levert Joh. 
Stinstra, doopsgez. leeraar te Harlingen, zijn deductie in ten 
Landsdage betreffende de verdenking van Socinianisme, 
dat fel wordt bestreden door ds. G. v. Velzen te Waeksens. 

Maart 5 Octrooi verleend aan de chirurgijns te Leeuwarden tot het 
oprichten van een gilde, aan de schippers van Lemmer op 
Stroobos, aan de kleermakers te Harlingen. 

,, 12 Octrooi verleend aan de vleeschhouwers te Leeuwarden voor 
het oprichten van een gilde voor 6 jaar. 

April 2 Octrooi verleend aan de kerkvoogden te Lemmer op een 
wagenveer Leeuwarden, Groningen, Heerenveen, e.a. 

,, 25 Joh. Salmasius, pred. te Stiens overleden, na 24 dienstjaren 
aldaar. Op zijn zerk staat een Lat. grafschrift van Ds. 
Steenwijk te Longerhouw. 

„ 28 Gedept, vaardigen Aylva en Rengers ter Prov. Synode af. 
Mei 6 Verschenen bij A. Ferwerda te Leeuwarden: B. Idema, 

Over het drijven en zinken der longen van een nieuw
geboren kind. 

Juni 18 Verschenen bij A. Ferwerda te Leeuwarden : P. "YV. Nieuw-
man, Het licht ten tijde des avonds om te verlichten de 
oogen Israëls. 

24 Op St. Jan (patroon der kerk) jaarmarkt te Warns. Ge
deputeerde Jongestal vereerde deze kerk 23 Febr. 1682 een 
gekleurd vensterglas en weinige maanden daarna f 300 tot 
de opbouw eener nieuwe kerk. 

Juli 19 Voor het nieuwe Statenjacht betaald ƒ 3598. 
Aug. 14 Verschenen bij A. Ferwerda te Leeuwarden: M. Swarte, 

Godvrugtige waarnemingen over verscheiden nuttige stof
fen. 

,, 17 Verschenen: Request met deductie voor het regt van vrij
heid v. gelove, door Joh. Stinstra. 

Oct. 7 Joh. v. Glinstra te Kornjum verkoopt voor 100 car. gl. en 
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een zilveren ducaton aan Hector Livius Glinstra, majoor bij 
de kavallerie op 't Blauhuis te Dronrijp een pondem. lands in 
het Mienschar van 2}^ pondem. onder Deinum. 

Dec. 2 De landmeters Nicolai en F. Eyles gelast om de scheiding 
tusschen Smallingerland en Opsterland te maken. 

Randversiering' uit Schotanus' Atlas. 

1741. 

Jan. 5 Verschenen: S. T. v. Loonsma, Onderwijs voor orgel en 
clavecimbaal. 

,, 15 Waar voorheen een schuitmakerij was aan de trekvaart te 
Wommels laat A. Lycklama à Nijeholt een huis bouwen dat 
in den hardsteenen gevel tegen alle bedillers het opschrift 
draagt ZO IS 'T. 

„ 31 Verschenen bij A. Ferwerda te Leeuwarden: B. Ideman, 
Natuurk. verhandeling van het oog. 

Febr. 28 Gedept, gelasten Mr. Claes Balck een strijkdam in de vaart 
bij Stroobos te maken. 

Maart 3 Octrooi verleend aan de schoenmakers te Sneek, Dokkum ert 
Harlingen tot het oprichten van een gilde voor 13 jaar. 
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April 16 Verschenen te Leeuwarden : J. Creyghton, Een nuttige rede
voering over het H. Avondmaal uit 1 Cor. X : 16—17. 

Mei 18 De grietman van KoUumerland wordt aangeschreven om 
de molen te Munnekezijl te doen afbreken. 

Juni 17 Gedept, vragen de theol. fac. om hun gedachten en advies 
over Stinstra's boek: De natuur en gesteldheit van Chris
tus' koninkrijk. 

18 Ds. H. Hetto Nauta doet zijn intree te Itens (tellend 22 
lidmaten') met Col. 1 : 28. 

19 De stadhouder doet een voorstel omtrent de gevolgen van 
de inkruipselen der Sociniaansche gevoelens. Reeds in 1686 
waren de Sociniaansche boeken van Foeke Floris te Sur-
huisterveen op de raadkamer verbrand en werd hij zelf 
naar het tuchthuis gebracht. 

juli 3 Joh. Vegelin v. Claerbergen laat de Trijegasterpolder (1000 
pondem.) onder Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega en Oldou-
wer inpolderen. 

„ 23 Chr. Braunius doet zijn intree te Deinum met Ps. 119 : 
171—13. 

Sept. 1 Verschenen bij A. Ferwerda te L.: M. Swarte te Engelum, 
Gegronde verklaring over eenige aanmerkelijke schriftuur-
plaatsen uit de 4 Evangelisten. 

Oct. 6 Gedept. Rengers en Burmania informeeren op het verleg
gen van het misdadigerskerkhof te Leeuwarden. 

,, 9 P. Conradi, C. H. Trotz en L. C. Valckenaer aanvaarden het 
professoraat te Franeker, waarop gedichten van E. W. Higt. 

,, 20 Verschenen bij P. Koumans te Leeuwarden: J. Mobachius, 
Bijzondere deugden en pligten van een Christen of Chr. 
Zedekunde. 

Nov. 2 Verschenen bij A. Ferwerda te Leeuwarden: M. Swarte, 
Antwoord op de nadere aanmerkingen van ds. J. Mobachius. 

Dec. 1 Sergeant Kaldenbach levert bij Gedept, een kaart in der 
geïnspecteerde zeewerken te Harlingen. 

„ 10 Verschenen bij A. Ferwerda te Leeuwarden : J. Mobachius, 
Zedige aanmerkingen en tegenbedenkingen over het zedig 
onderzoek wie mogen en moeten ten Avondmaal gaan door 
M. Swarte. 

„ 15 Verschenen bij T. v. Dessel te Leeuwarden: G. v. Velzen te 
Waeksens, Voorzorge der Staten van Friesland tegen de 
inkruipende Socianerij. 
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Jan. 10 Verschenen bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Beknopt ant
woord op den 2den brief van de nadere aanmerkingen van 
Ds. J. Mobachius. 

Maart 14 Prolongatie van octrooi verleend aan de O.-Indische Com
pagnie, opgericht 14 Juli 1648. Verschenen Remonstrantie 
van J. Stinstra aan de Staten. 

20 Verschenen: Leonidas door W. van Haren, warm pleidooi 
voor hulp aan Maria Theresia; ook vertaald in het latijn 
door G. F. de Rees, en in het Fransch. 

April 7 Hans Willem v. Camstra benoemd tot grietman van Idaar-
deradeel. 

,. 15 Ds. Jesaias Hillenius, pred. te Drachten doet aldaar zijn 
eerste predikatie uit Jes. 2 : 2. Hij houdt 10 Nov. 1743 
zijn eerste preek in de nieuwe kerk aldaar met 1 Kon. 8: 30. 
Hij werd begraven 10 Aug. 1759. Ds. G. Schortinghuis te 
Rottevalle, de kleinste predikant van Friesland, wat statuur 
aangaat, houdt de lijkrede uit 2 Kon. 11 : 12. H. schreef 
vele stichtelijke werken: o.a. Keurstof fen uit het O. en 
N.T.; Schrift. Voorbeelden van Bekeering, De mensch be
schouwt in den staat der ellende enz. 

Juni 2 J. P. A. v. Plettenbergh benoemd tot ritmr. in plaats van 
D. S. van Grovestins. 

Juli 6 Verschenen: P. Hofstede, pred. te Anjum, De Waarheid in 
Friesland tegens de aanslagen der ketterij verdedigt. 

Aug, 1 PJirck Siercks geordonneerd om de vervallen molen te Balk 
weer te herstellen. 

,, 15 Verschenen: Aanmerkingen op het vers van P. Hofstede. 
,, 19 A. v. Loon doet intree te Oudega ca. met Ps. 27 : 4. Kerk 

en toren waren er in 1751 vrij wat vervallen. 
Sept. 16 De toren van Spannum vernieuwd. Boven de deur een steen 

gemetseld met de wapens van grietman Idzard van Sminia, 
ds. G. Hesselius, en de kerkv. Jan Leenerts en Frans 
Baukes. 

Oct. 20 Kerk en toren te Oosterlittens gerepareerd. Op de kerk 
boven het choor staat een klein spits torentje met lei gedekt, 
waarin het oude misklokje hangt. In de kerk, die zwaar is 
te bepreeken, hangen twee koperen kronen. Aan de N.-zijde 
van het choor is de kosterij gebouwd, waar in het winter-
saison Zondagsmorgens het vuur brandt voor de buiten
kerkgangers. In oude tijden had de pastorie het recht van 
het houden en jagen van 2 paar zwanen, waarvan het merk 
was: beide pooten buiten gesplit en aan de rechterpoot de 
middelste klauw af. 

i 
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Nov. 1 Verschenen te Leiden het gedicht Venema door Pieter 

Merkman. De magistraat van Harlingen krijgt last direct 
met de reparatie der havenwerken te beginnen. 

„ 12 Verschenen: Brief van Brittannicus, Over de volstrekte 
noodzakelijkheid, die er is om in de tegenwoordige omstan
digheden het huis van Oostenrijk bij te staan. Uit het En-
gelsch vertaelt. Met gedigt van W. v. Haren over de straf, 
die trouloze staatsbedienden te verwagten hebben. 

„ 15 De nieuwe kerk te Tjallebert is voltooid. 
Dec. 5 De stadhouder geeft aan Gedept, kennis van de zwanger

schap zijner gemalin en geeft in consideratie of ook eenige 
heeren zullen worden gecommitteerd om bij de verlossing 
en geboorte present te zijn. 

,, 6 Verschenen bij v. d. Plaats te Harlingen: Joh. Stinstra, 
Gedagten over den brief van J. v. d. Honert. Gedept geven 
order aan alle grietsluiden en magistraten om door de pre
dikanten een gelukkige verlossing van de gemalin des stad
houders van den hemel af te bidden. 

,, 9 R. Edema, zoon van Joh. Edema, pred. op de Joure, doet 
zijn intrede te Terkaple en Akmarijp met Rom. 15 : 29, 30. 

„ 15 Verschenen bij v. d. Plaats te Harlingen: O gij, die met 
den naam van patriot wilt pralen, gedicht door W. v. Haren 
Er verschijnen meer gedichten van hem en tegen hem. Ook 
requesten tot adstructie van Stinstra's Remonstrantie. 

,, 31 In den loop des jaars overl. ds. Balk te Hempens, die in 
het bezit was van een uitlegging over het evangelie van 
Marcus, door Festus Hommius. Zij zou ter perse worden 
gelegd maar 't had geen voortgang, en sedert is het hand
schrift zoekgeraakt. Nadat Jhr. Vegelin te Joure de aar
dappel in 1736 of 1737 in Friesland had gebracht en op-
Herema-state gepoot, zond hij er eenige van aan grietman 
v. Haren te St. Anna, tot wien de botanicus David Meese 
in betrekking stond. Deze teelde het nieuwe gewas op van 
Haren's buiten, en deelde van de vrucht mee aan Herman. 
Knoop, hortulanus van princes Maria Eouisa. Knoop be
vorderde de planting en bezorgde 13 Dec. 1742 het eerst 
de aardappelen op de tafel der vorstin, toen prins Willem 
IV met gemalin er spijsde. Het duurde nog geruimen tijd, 
eer de vrucht algemeen werd. Tusschen Tjummarum en 
Foudgum is het eerst een stuk land er mee bepoot. In 1771 
ging het eerste met aardappels bevrachte schip (schipper 
Johan Pieters van Franeker) naar Amsterdam. In l773< 
werd te Amsterdam de eerste keur uitgevaardigd over de 
aardappelmarkt. 
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Jan. 8 Valerius v. Glinstra aangesteld tot postmeester inplaats van 

Jhr. W. H. v. Heemstra. 
Febr. 3 Verschenen: S. T. van Loonsma, Cantata of het beroemde 

Te Deum Laudamus, in 't Latijn en Nederduitsch voor de 
viool of dwarsfluit en violen met bas continu. 

„ 24 Verschenen: C. P. van Papendrecht, Vita Viglii ab Aytta 
ab ipso Viglio scripta. 

Maart 1 Op het N.-W. van Oosterend een nieuwe herberg gebouwd, 
in wier gevel het opschrift: 

Tot dienst van 't gemeen en Oosterends versiering, 
Is dit gebouw gesticht, door goede dorpsbestiering. 

,, 12 Verschenen: Het Fransch gedicht van Voltaire aan Jhr. 
W. v. Haren. 

„ 19 Voortaan geen ordonnantie tot 36 gl. voor vernieuwing van 
provinciale glazen in oude kerken te passeeren, zooals in 
het choor der Jacobijnerkerk te Leeuwarden, de namen en 
wapens der 4 laatste stadhouders(16 Maart 1655) in de kerk 
te Harlingen (19 Maart 1680), te Warns (23 Febr. 1682). 

„ 29 Verschenen bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Klaas Thoo-
len, H. Avondmaalsgedachten. 

April 4 Verschenen verschillende lijkredenen en lijkdichten op Prof. 
P. Laan, o.a. van Ds. Joh. Kalkoen, W. v. d. Meer, N. Hin-
lopen, Petr. Conradi, W. H. Hofstede. 

Mei 19 Ds. P. Brouwer die zijn intree doet te Terband 9 Aug. 1738 
met Efez. 6:19, wijdt de nieuwe kerk in met Spreuken 
8 : 34 en predikt 9 Nov. 1754 zijn afscheid met Efez. 6 : 23, 

Mei 26 Verschenen: Gedicht ter gelegentheit van het huwelijk van 
Dr. Z. Gerroltsma en Maria Elisabeth Melchior, door B. I. 

Juni 7 Theod. Scheltinga doet zijn afscheid te Arum met Filipp 
1 :27, 28 en vertrekt naar Arnhem. Arum had toen een 
schoon orgel, vervaardigd door Mr. Tobias Baarda, waar
voor grietman Taco Camminga 25 Mei 1666 als kerkvoogd 
414 car. gl. had betaald. Notaris Jacob Adama was toen 
organist. 

Aug. 25 De kerk te Hartwerd inwendig vernieuwd. De nieuwe pre
dikstoel komt niet meer tegen het midden van de Zuider
muur, maar wordt aan het eind geplaatst. Ds. Colerus 
houdt een leerrede over 1 Petr. 2 : 5. 

Oct. 27 Ds. B. Heineman, beroepen van Parregac.a., doet zijn intree 

te Winsum met Ps. 84 : 2. 
Nov. 10 Om dezen tijd wordt een nieuwe pastorie en kerk gebouwd 

te Noorderdrachten, waarin ds. J. Hillenius de eerste pre-
dicatie doet uit 1 Kon. 8 : 30. 
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Dec. 15 De nieuwe kerk te Lippenhuizen gewijd door den vorigen 

predikant G. Nicolaides met 1 Petr. 2 : 4—5. 

1744. 
Jan. 9 De grietmannen van O. en W. Dongeradeel krijgen aan

schrijving om hun ingezetenen niet meer toestemming te 
geven tot stroo-uitvoer. 

24 Binne Claes is jeneverstoker op 't Surhuisterveen; Gialt 
Sipkes, schooldienaar te Gerkesklooster. 

Maart 1 Verschenen: Samenspraeck tusschen een pachter en een 
cherger over het afschaffen der quinende havenpachten, 
worstelende op hunne doodbedden door het Genootschap 
Causa latet, vis est notissima, in Harlingen. Te Vrij stad 
met oude standvrije letters. Aan 't slot: Uit mijn spelonk 
in Harlingen. 

,, 2 Prof. Loré vrijgesteld van het collegehouden en gepermit
teerd om met den stadhouder binnen- en buitenlands te 
mogen reizen. 

„ 10 Een eeuw geleden (1644) verschijnt te Leeuwarden bij J. 
Jansonius de Fries : M. Lycklama à Nijeholt, De ineunda rei 
aestimatione. 

April 27 Hillema-state te Bergum eertijds bewoond door ald-grietman 
Hector van Glinstra, wordt afgebroken door den eigenaar 
secr. Glinstra, die ook een buiten had in de Noordermeer 
aldaar, geheeten 't Hooghuis, weleer toebehoordend aan het 
huis van Nassau en bewoond door den vader van Menno 
baron van Coehoorn. 

Mei 20 Gedept, vereeren aan de kerk te Staveren een nieuw prov. 
vensterglas. 

Juni 1 Prof. L. C. Valckenaer als rector bezongen door J. D. v. 
Lennep en E. W. Higt. 

,, 29 N. Ypeij benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de 
mathesis te Franeker. 

Juli 2 Aan de waag te Dokkum gebracht op 108 wagens 84.011 
pond kaas. 

,, 15 In een der oudste weeshuizen van Friesland te Wester-
Nijkerk geheeten Tjallinga-s†ate, dat reeds in 1511 (zie Reg. 
v. Aanbreng) bestond, zijn 9 weezen. Hessel Bootsma lega
teerde 28 Jan. 1608 daaraan 200 goudgl., die zouden blijven 
staan op Camstra-state te Wirdum, omdat hij bij testament 
van Sjoerd Andla en Kinsck Ropta, fondateurs van het 
weeshuis, tot mede-curator der stichting was aangesteld. 
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Sept. 22 B. Accama schildert het portret van Jacob Bourboom, bur-

meester van Leeuwarden. 

Titelprent van een Leeuwarder uitgave. 

Oct. 2 Verschenen : Kort Vertoog o\ er de Friesche havenpachten, 
door S. H . v. Idsinga. 
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Oct. 15 Verschenen bij N. Udink te Franeker: Middelen ter her-

stellinge en aanwas der koophandel in de prov. Friesland. 
Nov. 1 Isaak Cahai doet zijn intree te Wolsum met Ps. 32 : 8. 

„ 6 Verschenen: G. Atsma, Verklaring van het 2e gezigt van 
den apostel Johannes. En: B. Idema, Gedagten over de 
Geneeskunst en redenen, waarom het best is, dat een ge
neesheer de medicamenten zelf uitkiest en prepareerd. 

Dec. 5 Verschenen te Harlingen: Korte gedachten over de druk
kende havenpagten en de vrije negotie in de prov. Fries
land, door Sjoerd Bouwers. En bij W. Coulon, J. Bar-
beyrac, Verzameling van redevoeringen. 

,, 31 Dit jaar is voor Friesland het zwaarste jaar der geheele 
18e eeuw wegens den grooten financieelen druk. Behalve 
de florenen e.a. belastingen, moesten de eigenaars van vas-
tigheden de helft van de huur aan de provincie afstaan. Ook 
voor de veestapel was het jaar noodlottig. In den herfst 
brak de tweede veepest uit, waaraan van Nov. 1744—1 Aug. 
1745 stierven 58.539 koeien, 19.196 rieren, 22.991 hokkelin-
gen, 22.599 kalveren, zoodat S. Althuysen zong: 

Us kowestallen en ús f jilden binne ontbleat, 
Fen kij, dat bringt ús tiid ek mennig buten steat. 

De provincie heeft blijkens gehouden volkstelling 135.133 
inwoners, waarvan ruim 11.000 gealimenteerde armlastigen. 
Aengwirden, Friesland's kleinste grietenij heeft alsdan 566 
personen (tegen 4196 op 1 Jan. 1883). 

1745. 
Febr. 19 Octrooi verleend aan de schuitschippers te Harlingen tot 

het oprichten van een gilde. 
,, 27 Octrooi verleend aan de chirurgijns te Harlingen tot op

richten van een gilde. 
Maart 26 Jan Willem van der Haer benoemd tot grietman over 

H.O.N. 
April 6 Ds. M. Swarte te Engelum is sijn tuin sijnde. kreeg hij 

zulk een schemering' in syn gezigt, dat hij op sijn sakhorolo-
gie niet zien kon, hoe laat 't was. Hij ging in huis, at 
's avonds wat, maar kon het eten, dat voor hem op 't bord 
was, niet zien. Hij ging naar bed, klagende niet al te wel te 
zijn, en ontsliep in den vroegen morgen. 

Mei 16 R. Idema, beroepen tot rector en 2de pred. te Staveren, 
doet aldaar zijn intree met 1 Cor. 3 : 5—8. 

Juni 1 Prof. H. Venema treedt op als rector te Franeker, waarbij 
carmina verschijnen van J. D. v. Eennep, E. W. Higt, 
J. G. à Besten en K. D. Tigler. 
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Juni 5 Ds. N. Courtonne als Waalsch prediker te Leeuwarden 

beroepen. 
,, 8 Cand. Eelko Alta, doet zijn intree met 2 Cor. 2 : 16—17 

in de oude kerk te Beers, waarin een vervallen gestoelte, 
„waarop verscheidene heidensche afgodenbeelden met haare 
namen op gesneden staan". Alta wordt in 1748 uit Baar-
deradeel gekozen op de Doelen, zijnde dus een z.g.n. Doe-
list. In 1780 geniet hij 80 goudgl. van de Amsterdamsche 
landbouwmaatsch. voor zijn inenting van 131 kalveren en 
zijn bericht daarover. 

Juli 11 Ds. A. Dorhout houdt afscheidspreek te Garijp met Pred. 
12 : 1 . 

Aug. 4 Verschenen te Amsterdam: De Leeuwaardsche Apotheek. 
Oct. 20 De laatste doopsbediening heeft plaats in de oude vervallen 

kerk te Luinjeberd. 
Nov. 2 De aanbesteding van den bouw der pastorieplaats te Eestrum 

geapprobeerd. 
Dec. 20 Verschenen bij N. Udink te Franeker: B. de Moor, Af

scheidsrede van Enkhuizen en eerste akademische kerkrede 
te Franeker over Hand. 14 : 23 en 1 Cor. 3 : 2—15. 

1746. 

Jan. 15 Een sociëteit tusschen scheepsreeders en schippers van 
smak- en kof schepen te Staveren, opgericht met 35 leden. 

Febr. 6 Verschenen bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Magdalena 
Pollius, Stigtelijke Mengeldichten met een voorrede van 
haar echtgenoot R. B. Reen. 

Maart 10 Er zeilen 30 koffen en smakken uit van Staveren, meeren
deels bestemd voor Frankrijk. 

April 6 Verschenen bij F. v. d. Plaats te Harlingen : H. Noordkerk, 
Pleitreeden voor Deurhof's Job. 

,, 26 Prof. F. Winter en S. Koenig inaugureeren te Frankeker 
waarop Joh. Daniel v. Lennep een Gedenkvers maakt, Ernst 
Willem Higt een Latijnsch en J. Althuysen een Friesch, 
alle verschenen bij W. Coulon aldaar. 

Mei 13 Een eeuw geleden (1646) wonen te Rauwerd : Tjalling van 
Eysinga, grietman van Rauwerderhem; te Oosterwierum, 
Tjaerd van Walta; te Oudkerk, Nicolaas Heemstra en kapi
tein Sibrand Walta; te Kornjum, houtvester Gemma Bur-
mania; te Oenkerk, Frans van Eysinga, grietman van Tiet-
jerksteradeel; te Wanswerd, Wytske van Bootsma, wed. 
van Doede van Laar. 
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Juni 1 Prof. D. Balck treedt voor de vijfde maal als rector magnif. 

op te Franeker, waarna gedichten volgen van E. W. Higt, 
J. Cuperus, J. Althuysen (Friesch), J. Pierson. Verschenen 
bij W. Coulon aldaar. 

Juli 1 Te Sneek worden over de duizend vierendeels boter ter 
markt gebracht. 

Aug. 4 Een leien dak gemaakt op de kerk te Edens, waarin de 
fraaie zerksteen ligt van Bocco v. Burmania († 7 Dec. 1553) 
met het opschrift: 

Nee tibi Achilleae potuit, Burmania formae, 
Bocco, nee antiqua nobilitatis honor 
Einisecas arcere Deos. Cadis ante senectam. 
Optime. Mens coelo condita, corpus humo. 

Sept 1 De omstreken van Dokkum worden geplaagd door een 
groote menigte muizen, die de inwoners nauwelijks uit 
hunne huizen kunnen keeren. Zij zijn , .bij uitstek hongerig, 
eetende zelfs de vrugten van de boomen, hebben een langen 
bek, met een korten staart, en voor het overige zeer onder
scheiden van de gemeene landmuizen". 

Oct. 11 Twee kompagnieën cavallerie, onder bevel van brigadier 
Schagen en de ritmeesters van Arkel en Uitterwaert wor
den in garnizoen gebracht te Sneek, komende uit de bataille 
bij Raucoux in Euikerland. 

,, 27 Secr. Bruinsma en grietman Camstra procedeeren over het 
kerkvoogdijschap te Grouw. 

Nov. 25 Rondom Harlingen richtten de muizen veel schade aan, 
maar met den winter hebben zij het wegens het hooge water 
niet langer kunnen uithouden. Men ziet ze veel aan de 
Zeedijken en op de hooge wegen en in de hooibergen, die 
zij tot in den top beklimmen, zoodat deze vol gaten ge
raken en beneden aan den voet vol kaf liggen, waardoor 
men vermoedt, dat zij van binnen wel voor ]A, verteerd zijn. 

Dec. 17 Een regiment voetvolk onder bevel van kolonel Glinstra 
trekt Staveren binnen om er eenigen tijd garnizoen te hou
den. Er zijn vele officieren en soldaten bij, die onder de 
Franschen zijn gevangen, Wervers brengen om hunne 
plaatsen weder aan te vullen, wel eenige recruten aan, maar 
verscheidene van hen gaan ook weer deserteeren. 

„ 31 In 1746 zijn te Leeuwarden gedoopt 301 kinderen, ge
trouwd 271 paren, en gestorven 115 menschen, waaronder 
vele Zwitsers, die er garnizoen houden. 
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1 Fongerus Domna en Leopoldus du Bois benoemd tot bur
gemeester van Staveren. 

5 Te Sloten passeeren 32 Zwitsersche recruten op doortocht 
naar Leeuwarden. 

7 Van Sloten vertrekken vijf Zwitsersche garnizoenssoldaten 
met de Lemmerbeurtman op Amsterdam, vermoedelijk om 
te deserteeren, een week daarna worden zij door 5 anderen 
uit Leeuwarden vervangen. 

12 De kalkbranderijen te Harlingen worden weder in gereed
heid gebracht om zoodra het weer omslaat, te worden aan
gestoken. De verpachting der stadslanderijen te Staveren 
brengt ¾ minder op dan eenige vorige jaren. 

15 Prijs der boter te Sneek 16—18 gl. 
18 Overl. te Franeker Prof. Godefridus du Bois, hoogleeraar 

in de genees-, ontleed-, kruidkunde en wijsbegeerte. Hij 
wenschte geen lijk-oratie op zijn dood te hebben. Wel maak
te J. D. van Lennep daarop een Griesch vers, H. T. Huide
koper, J. Pierson een Latijnsch, J. Kalkoen, E. W. Higt, 
K. D. Tigler, J. Cuperus een Nederlandsch, en J. Althuysen 
een Friesch vers, alle verschenen bij W. Coulon te Franeker. 

30 De scheepsbouw van smakken, jachten, schuiten, pramen 
en andere vaartuigen is te IJlst meer bloeiend dan in eenige 
Friesche stad. Flken dag, het gansche jaar door, wordt een 
afgeleverd. 

1 De helft van het garnizoen te Sloten moet vertrekken naar 
Leeuwarden. 

4 De tarwe verkocht te Leeuwarden voor 3 gl. 8 st. het loopen 
(= 1/36 last); de rogge 2 gl. 18 st.; de wintergarst 1 gl. 
2 st.; de boekweit 2 gl. 4 st.; de haver 1 gl. 1 st. 

6 Uit Workum vertrekt een schip met aal en paling naar 
naar Londen, inhoudend 1300 pond. Fr zijn voor deze 
negotie twee of drie schepen, die jaarlijks ongeveer hon
derdduizend pond naar Londen brengen. De beste maanden 
zijn Sept. en Oct. 

10 Antoni Patras, burgemr. van Sloten koopt voor ƒ 25.500 
de state van den ouden generaal baron Coehoorn te Wykel, 
waarbij 2 boereplaatsen met landerijen. De Senaat te Fra
neker draagt ds. Eelko Alta te Beers voor als prof. in de 
wijsbegeerte. 

12 Sedert te IJlst de besmettelijke veepest is opgehouden, 
stijgen de landerijen veel in prijs. 
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Febr. 15 Te Workum wordt een galjoot te water gebracht, lang 105, 

wijd 25 en hol 14 voet, toegetakeld met drie masten, voor 
aan den steven met een galjoen en voorzien met kanonnen. 
Dit is het grootste kaliber schip, dat in Friesland kan wor
den gemaakt met het oog op de zeesluizen. 

,, 22 Octrooi verleend aan A. Ferwerda voor het drukken van 
predikantsceduls gedurende 20 jaar. 

Maart 13 Des avonds dragen de studenten bij fakkellicht baron Stein, 
gouverneur van den jongen prins van Baden-Durlach, in de 
Akaclemiekerk van Franeker ten grave. 

„ 22 Alle in garnizoen ligende soldaten te Sloten vertrekken 
naar Leeuwarden. 

,, 24 Fen palingschuit met 13000 pond paling geladen vertrekt 
uit Workum naar Londen. 

,, 30 Het regiment van Glinstra, groot 400 man, gedurende 
den winter te Staveren in bezetting geweest onder exacte 
discipline, vertrekt op tien schepen naar Leeuwarden. 

,, 31 Gedurende deze maand zijn uit Staveren uitgezeild 30 
smak- en kofschepen, meest naar Frankrijk. De scheep
vaart neemt hier toe, daar er goede gelegenheid is voor 
equipage, ballast en reparatie op twee nieuwe kanthellin-
gen, voor weinige jaren aangelegd. 

April 13 Uit Staveren vertrekken 75 ruiters van het regiment van 
Schagen, zijnde des nachts ingekwartierd te Warns en 
Scharl. In denzelfden nacht zijn er van dat regiment ook 
te Koudum geweest, komende van Bolsward en Sneek. 

Mei 1 Prins Willem IV aangesteld tot stadhouder, kapitein en 
admiraal der prov. Zeeland. De afgevaardigden zijn 5 Mei 
te Leeuwarden om hem die ambten aan te bieden. 

,, 9 Verschenen : Zegenwens ter gelegentheid der verheffinge 
van den Prince van Oranje tot stadhouder door J. Wiger-
sma, geboren v. d. Sys. 

,, 10 Stadhouder Willem IV houdt op zijn doorreis van Leeu
warden naar Lemmer, met zijn gemalin en princes Caro-
lina, het middagmaal op Heerema-state te Joure, waar 
Jhr. Vegelin 14 eerepoorten had doen oprichten. 

,, 18 De Staten houden met de admiraliteit en de grietmannen 
een conferentie voor maatregelen tegen een kaper-inval. 

„ 19 Groote botsing in Franeker tusschen de volksmenigte en 
de studenten wegens den Zwitserschen student D. Koenig, 
die zich zeer onvoorzichtig over 's lands zaken had uitge
laten. De gemoederen raakten zoo in gisting, dat men hem 
het huis iiitsleurde en naar de akademie bracht 
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Antoni Eylaarts, hovenier van mevr. Anskjen van Dois, 
douairière van Haarsma te Augustinusga, koopt 5 pondem. 
mieden aan de Bruggelaan aldaar voor 210 goudgl. van den 
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wagenmaker Jan Jansen te Oostermeer. Hepke Berents 
onder Surhuizum bij de Vierhuizen koopt voor 380 goudgl. 
drie perceelen klynland op 't Surhuisterveen, groot 1023 
roede, 98 voet, 40 duim, hebbende de Omloopsterwijk 
ten O. 
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8 Student Koenig te Franeker door het Hof tot een aan
zienlijke geldboete veroordeeld. 

juli 6 Majoor Fortuin krijgt last met een detachement soldaten 
in Oostmahorn te kampeeren met het oog op de kapers, 
en de grietman van W. en O.-Dongeradeel om met een 
visscherspink op de Wadden te laten kruisen. 

,, 9 Lodewijck Coulon tot landschaps-landmeter benoemd in-
plaats van J. Tichelaar. 

Aug. 20 Bij A. Ferwerda te Leeuwarden verschenen: J. Bosch, 
De triompherende Waarheit betoond in eenige samen-

• spraken tusschen rabbi Hartog Levi en koopman J. Bosch. 

Sept. 1 Het nieuwe wierhoofd tot dekking van het Noorderhoofd 
der haven van Staveren voor weinige jaren aangelegd is 
de helft ingekort, vermits de punt daarvan, reeds aan 't 
overhellen, groot gevaar loopt neer te storten. 

,, 4 Bernardus van Cooten te Drogeham koopt voor 350 car. gl. 
een kamp lands van 4 mad aldaar van Hendrik Pytters te 
Rottevalle. 
Verschenen bij I. Tirion te Amsterdam: Koffijhuispraatje 
tusschen een oud-Amsterdamsch koopman, een Fries, en 
eenige anderen gehouden des nagts van den 4 Maij 1747 
in het koffijhuis van monsieur N. te Amsterdam. 

K. Sannes heeft in kleuren geteekend een gezicht van den 
zeedijk tusschen Oosterbierum en Sexbierum, en van de 
Lemmer, in O.-I. inkt. (Fr. Museum). 

,, 18 Overleden te Leeuwarden vrouwe Rixiarda Lucia van 
Harinxma thoe Slooten, gehuwd met A. A. v. Coenders 
luitenant-generaal van de cavallerie, oud 67 jaar begraven 
te Waeksens. 

1748. 
Febr. 20 Octrooi verleend aan de chirurgijns te Sneek tot het op

richten van een gilde. 
29 Jan van der Bildt aangesteld tot oppasser van het uur

werk in de akademiekerk te Franeker. 
Maart 1 In den afgeloopen winter rukt de veepest 6000 stuks 

hoornvee in Friesland weg. 
8 Prins Willem V te 's-Gravenhage geboren. 

15 Verschenen bij P. Koumans te Leeuwarden: A. G. Ernst-
huys, Vreugdegalm ter gelegenheid der geboorte van een 
jongen prince van Orange; bij F. v. d. Plaats te Harlin-
gen: F. W. Higt, Lierzang, den jongen Erfprinse van 

Oct. 8 

Dec. 1 
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Oranje en Nassau op zijnen geboortedag toegezongen; bij 
J. Spandaw te Groningen : Clara Feyoena v. Sytzama, Lier
zang ter geboorte van Willem V. 

,, 16 Het cavallerie-regiment van v. Rechteren uit Doklcum 
marcheerend, wordt van de stadswal met modder gesmeten. 
Een detachement jaagt de menigte uiteen. Een der bel
hamels, Evert Michiels, wordt voor een jaar gebannen. 

„ 19 Verschenen: H. J. Arntzenius te Zutphen: Carmen op 
het huwelijk van Herman Cannegieter en Amarantia 
Susanna Gonggrijp. 

April 10 Groot gevecht tusschen Nijeholt- en Oldeholtpade in laatst
genoemd dorp, nadat Boele Lyckles geroepen had: ,,01de-
holtpa boven!" 

Mei 5 Cand. Georgius Lemke te Exmorra ca. beroepen op ƒ450 
doet zijn intree met 2 Cor. 1 : 24. 

„ 13 Gedept. Glinstra en Haersolte afgevaardigd om met de 
H.H. van Holland en Overijssel te beraadslagen over het 
behoud van het eiland Ens. 

20 De magistraat van Leeuwarden wordt geordonneerd om ten 
teken van vreugde over den gesloten vrede van Aken drie
maal het kanon te doen lossen. 

21 In vele grietenijen worden wegens den staat van ontbin
ding geen rechtdagen en verkoopingen gehouden. 

,, 28 De boerenopstand breekt uit in Tietjerksteradeel, waar 
men de opzichtershuisjes omverhaalt. 

,, 30 Drie huiskens der opzichters, staande bij de windmolens 
te Franeker, omvergehaald. Men breekt de kettingen der 
molens weg en beveelt de gortmakers den volgenden 
morgen te 4 uur met malen te beginnen. Te Harlingen 
eischen de opstandigen, dat de pachten worden vernietigd, 
en dat het stadhouderschap in de vrouwelijke en mannelijke 
linie erfelijk wordt verklaard. Vijftig kleine jongens ver
zamelen zich op de paradeplaats te Harlingen en zich in 
orde van bataille gesteld hebbende, marcheeren ze naar het 
opzichtershuisje. Zij beginnen met steenen te werpen; zij 
vermeien het huisje, smijtende de boeken en papieren in de 
haven. Ook het cherchers-huisje aan de sluis te Workum. 
wordt vernield. 

31 Het huis van ontvanger Ekkeringa te S t Anna-Parochie 
omvergehaald; evenzoo dat van administrator van Dijk te 
Hallum. 
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Juni 1 's Avonds 7 uur wordt het derde cherchers-huisje op het 

Zools-einde te Workum vernield onder trommelslag en vlie
gend vaandel, waarop men den marsch aanneemt, de cher-
chers voorop, ieder een botelje dranks in de hand. 
Het volk komt samen op de Stadsdwinger te Harlingen bij 
de Franekerpoort, allen met oranje versierd, en kiest eenigen 
uit, die men naar de herberg Roma brengt. Dan worden 
58 gecommitteerden gekozen, in wier hand leven en dood 
der overheden wordt gesteld. Het opstandig volk vraagt 
den afgezetten leeraar Joh. Stinstra te Harlingen, wanneer 
het hem geliefde des anderen daags te prediken. Hij ant
woordde : Mannen, dat staat niet aan mij; H.Ed. Mog. heb
ben 't mij verboden. Het volk antwoordt: „Tegenwoordig 
zwijgen alle wetten, wij zijn hier wetgevers". Stinstra vraagt 
een uur beraad. Zijn vrienden ontraden 't hem. Hij weet 
door gepaste redenen tenslotte den vrede te herstellen, 
waarna men hem vrij liet wat te doen of niet te doen. 
Ds. A. Wassenbergh te Dekkum passeert Leeuwarden aan 
het hoofd van een troep boeren, gewapend met knodsen en 
palen, en bij zich hebbend drie vaandels en een trom. 

Het buis Lauta te Wier van grietman H. H. van Knijff 
aan de vlammen prijsgegeven. Hij redt met moeite op een 
hooiwagen het leven bij Ds. Stokmans te Marssum. 

Tot diep in den nacht vergaderen de gekozen gecommit
teerden in de herberg 't Paradijs te Workum, 11 Doops
gezinden en 9 Geref. om de ,,poincten van bezwaernis" op 
te stellen. Het heften van impost van het middel van het 
gemaal en alle andere pachten zullen voortaan in Friesland 
ophouden. 

Prof. E. Iv. Vriemoet treedt voor de derde maal als rec
tor op, met verzen van J. H. Andreae uit de Paltz, J. L. 
Keiler uit Hessen, J. C. L- Appold uit Hessen, F. Bekius, 
S. Nauta, J. H. Zanders, alle verschijnend bij W. Coulon 
te Leeuwarden. 

,, 3 In de kerk te Hindeloopen een vergadering vol verbijste
ring, waar alles wild dooreen roept, totdat schoolmr. J. 
Ulpendam verzocht wordt de zaken op papier te stellen, wat 
met gemeene stemmen worden goedgekeurd. 

Terwijl de gecommitteerden in het doophek staan van de 
groote kerk te Workum, leest de secretaris op een verheven 
plaats staande, de opgestelde artikelen voor, behelzende o.a. 
dat men inplaats van acht burgemeesters voortaan vier zou 
verkiezen en 12 vroedslieden inplaats van 24. 

„ 4 De Staten v. Friesland willigen de eischen der opstandige 
boeren in. 
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Een groote menigte met snaphanen en degens, knuppels en 
schippersháken verzamelt zich te Workum en verwelkomt 
de gecommitteerden, hen geleidend met een groot escorte 
naar het stadhuis onder trommelslag en schalmeigeluid, waar 

/CM /• - /r/9 

Portret van Ds D Goltzius 

twee rijen burgers geschaard staan, door welke zij heen 
spanceeren. Op het stadhuis verschijnen twee der oudste 
gecommitteerden met hun secretaris, die het placcaat der 
Staten voorleest. 
Meer dan 300 gecommitteerden uit alle steden en dorpen 
vergaderen in de Jacobijnerkerk te Leeuwarden en vaar-
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digen een commissie van acht af, die hun eischen doen aan 
de Staten. Drieduizend man is op de been om in tijd van 
nood te helpen. De Staten voldoen aan de eischen. De suc
cessie in het erfstadhoudersschap wordt den Prins ver
leend, ook in de vrouwelijke linie; de „poincten reforma-
toir" van 1672—73 worden een fondament van staats-
regeering voor zooverre toepasselijk. Alle lands- of stads-
pachten zullen, worden afgeschaft (waarvoor een quoti-
satie komt). In uitzicht gesteld afschaffing van de over
tollige ambten, en tractementsvermindering. Alle politieke 
ambten zullen moeten worden begeven aan personen, zijnde 
ingeboren of genaturaliseerd door een achtjarige inwoning. 
De dorpssnikschippers zijn in dezen tijd verplicht des 
Zondags den predikant van Winsum winterdag met een 
scheepje naar Baard te brengen, waar om de derde week 
dienst is. 

Juli 7 Gehuwd te Franeker: Prof. N. Ypeij en Elizabeth Helena 
Smit, waarbij echtzangen verschijnen bij J. Brouwer aldaar 
van J. Pierson, C. Limberger, E. W. Higt, J. Althuysen 
(Friesch), J. Cuperus (Friesch), Pibo Smit, J. H. Andreae. 

,, 20 Nieuwe pastorie te Tjerkwerd gebouwd, daar de vorige 
ten eenenmale vervallen was. 
De regimenten cavallerie der generaals Eek en v. Rechteren, 
en enkele regimenten infanterie trekken vanuit Overijsel 
Friesland binnen. Een ander landt te Harlingen heimelijk 
in overdekte vaartuigen. Sedert is er een diep stilzwijgen 
onder de Friezen. De gecommitteerden uit de burgers op 
de Doelen vergaderd, vertrekken grootendeels naar huis. 

Octrooi verleend aan Nicolaas Heioma tot het graven van 
vaart uit zijne veenen onder Oldetrijne tot in de Linde-
stroom. 

Sept. 1 De zeepalen voor twee jaar te Staveren nieuw geslagen, 
zijn gansch en al door de paalworm vernield. 

„ 18 Vrede te Aken gesloten. Daarop verschijnt bij P. Koumans 
te Leeuwarden een gedicht: Het verheugde en dankbaar 
Nederland, door Arnoldus Gysbertus Ernsthuys op Sjoerda-
state te Giekerk. 

Kov. 10 Verschenen te Leiden: Kort dag zakelijk verhaal van alle 
de plunderingen en verwoestingen van de huizen en goe
deren der pagters, en hetgene verders over het vernietigen 
der pagten in alle steden voorgevallen is, in de prov. van 
Groningen, Vriesland, enz. 

Dec. 5 Verschenen : Berigt van het gepasseerde in Vriesland. 

Aug. 3 

12 
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Dec. 11 Prof. L. C. Valckenaer houdt een rede over de oude en 

onlangs bespeurde wisselvalligheid der Nederl. zaken; waar
op Joannes Pierson, E. W. Higt, Simon Stijl en Joannes 
Cuperus gedichten laten verschijnen bij W. Coulon te L. 

,, 18 Tien compagniën burgers clefileeren te Leeuwarden voor 
den stadhouder. 

,, 19 De officieren van 't Vliet complimenteeren den Stadhouder. 
20 Vier heeren Raden van het Hof v. Justitie geleiden den 

Stadhouder naar de Kanselarij. 
Verschenen te Sneek bij T. Juvenalima: Pachters Traanen, 
uitgestort over de Justitie van het gemeen omtrent hunne 
goederen. (Gedicht). 

30 Te Franeker hebben enkele buitensporigheden plaats wegens 
't opdragen der magistraatsbestelling aan den prins erfstad-
houder. In den nacht heeft men de Maegden van het stads
wapen te Franeker op de Noorderpoort weggehaald en in 
de stadsgracht geworpen. Beschuldigd en gevangen genomen 
zijn de molenaar Focke Hayes op de Noordermolen en de 
zadelmaker Haije Faber. 

,, 31 Friesland telt volgens opgave van J. Dotingh in Verward 
Friesland ongeveer 135.000 zielen, Harlingen 7404, Enge-
lum 115, waarvan dat jaar de schoolmr. en nog 16 inwoners 
aan een besmettelijke ziekte stierven. 

1749. 

Jan. 15 Verkiezing van vier gecommitteerden te Finkum verhinderd. 
Een inwoner van Oude Eeije dreigt met klokklepping zijn 
dorpsgenooten op te roepen, zoo men tot verkiezing zou 
overgaan. Te Hijum is voor de verkiezing van gecommit
teerden uit de stemdragende ingezetenen een strooibiljet 
langs de huizen rondgezonden, inhoudende o.a. dat er teveel 
groote ambtenaars waren, die teveel trokken, en dat dit de 
reden was van de achterlijkheid der provinciale financiën. 

,, 16 Te Koudum scheldt een persoon op de regeer ing; en als 
men hem gevangen wil nemen, gaat het volk de klok luiden 
en ontweldigt hem aan de politie. 

24 Groote verdeeldheid in de Joodsche gemeente te Leeuwarden 
wegens de beroeping van Nachman Levy tot rabbijn. Er 
is een hechtenisneming bij te pas gekomen. De getuig
schriften van den rabbijn, vertaald door J. Israël, infor-
mator in de Hebr. en Nederl. taal zijn zeer diepzinnig. 

28 Te Ferwerd en Holwerd wordt het stadhouderlijk placcaat 
en reglement inzake de 50ste penning en de amnestie af
gescheurd. 
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Jan. 29 Verzet te Hindeloopen tegen de magistraat, die iemand tot 

secretaris wil benoemen tegen den zin der bevolking. Er 
wordt sterk gewerkt met schotschriften. 

Febr. 25 's Lands medicus door Gedept, gelast om zich op zekere 
kwaadaardige ziekte te Menaldum te informeeren. 

Maart 1 Te Buitenpost strooit men brieven rond, met scherpe be
dreiging tegen het betalen der vijf speciën. De ingezetenen 
zijn door de sterfte van het rundvee en de zware lasten ver
armd en opstandig. De briefjes zijn met den naam Oranje 
driemaal gestempeld. 

6 Het particuliere gasthuis van wijlen ritmeester Burmania 
te Rinsumageest wordt niet vrijgesteld van schoorsteengelcl. 
Eveneens moet secr. Binkes te Staveren voor zijn kruid-
molen dit schoorsteengelcl betalen. 

,, 29 Verschenen bij W. Coulon te Leeuwarden: E. W. Higt, 
L. C. Valckenaers redevoering over de oude en onlangs be
speurde wisselvalligheid der Nederl. zaaken. 

April 15 Hessel Vegelin v. Claerbergen gekozen tot grietman van 
Haskerland. 

,, 24 Twee inwoners van Hartwerd veroordeeld, omdat zij met 
een naamloozen brief hun dorpsgenooten opstoken de 50ste 
penning niet te betalen. 

Mei 1 Prof. A. Gillissen, H. W. Bernsau, G. Ouwens, N. Ypeij 
en J. Schrader inaugureeren te Franeker. Verzen ver
schijnen daarop van S. Nauta, F. Bekius, J. H. Andreae, 
J. V. Schilling uit de Paltz, J. C. L. Appold uit Hessen, 
L. Chr. Emmerich uit de Paltz, Joh. H. Zanders, E. Viglius, 
J. Lindemannus, S. Stijl, J. Cuperus, J. Lossontzi, een 
Hongaar, alle uitgegeven bij W. Coulon te Leeuwarden. 

,, 13 Bartele Jochums te Oosterzee gestraft met 14 dagen water 
en brood, omdat hij zich in gezelschap zeer smadelijk had 
uitgelaten over ds. Jakobus Kramer aldaar (9 Juni 1754 
naar Hindelopen vertrokken) en zijn komst als predikant, 
zijnde over de beroeping door de gemeente tegen den griet
man en stemgerechtigden merkelijke tegenkanting. 

Juni 13 Oudschepen Jan Klemrink te Leeuwarden laat op de ge
boorte van den jongen erfprins een groot vuurwerk af
steken, waarvan het theater lang is 35 voet, breed 24 voet 
en hoog 23 voet, beschilderd door Rienk Keijert, vol sym
bolische voorstellingen. 

„ 15 Gehuwd te Joure grietman Jhr. Hessel Vegelin v. Claer
bergen en Jkvr. Catharina Maria van Eijsinga, op wie bi} 
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A. Ferwerda te Leeuwarden een gedicht verschijnt, waarin 
o.a. de regels voorkomen: 

En gij, o Joure, fier op de gedagtenis, 
Van Philip, die, van daar de oppervlaktens rijzen 
Der houte heuvelkruin, die uw vercierzel is, 
Gegroeyt door 's Vaders kunst, tien steeden in 't ver

borgen, 
Tweehonderd dorpen kon doorreijzen met zijn oog. 

Juni 26 Jan Gooities te Metslawier gestraft met 14 dagen water en 
brood. Hij had in een schip van Ternaard naar Dokkum 
gezegd, dat de regenten op den Landdag net zoveel te zeg-

'̂  gen hadden als een jongen, die een rinkelmantie tehuis 
bracht voor een oortje. In de laatste troubles had hij zich 
gedragen als gecommitteerde van Metslawier en toen zijn 
macht en autoriteit breed uitgemeten. Ook had hij gezegd, 
dat de Prins van Oranje door het gemeen nu zoo groot was 
geworden, maar als hij 't niet anders maakte dan tot dus
verre, het gemeen hem dan ook wel weer wat kleiner zou 
kunnen maken. 

juli 12 Een oproerige gemeente uit Ternaard trekt in den nacht 
onder aanvoering van Sicke Pieters, gelezen jeneverstoker 
te Franeker, Klaes Kornelis uit Ternaard en Jacob Sybes 
uit Vischburen, naar Holwerd waar zij 's morgens te 5 uur 
de klokken gaan luiden. Als men met vijandige bedoeling 
naar het huis van den grietman wil optrekken, verzet zich 
koopman Sjoert Joosten daartegen, zoodat de stemming 
omslaat en de aanvoerders de vlucht nemen. De stadhou
der vereert den koopman met twee gouden penningen. 

juli 2 Dirk Pieters Stoeltie te Nes begeeft zich 's morgens tus-
schen 5 en 6 uur naar Nijkerk, klopt den dorprechter op 
met bevel de klok te kleppen, hij zegt tot Johannes Wilman 
te Nes, dat hij volk moet doen optrekken naar Holwerd. 
Hij wordt gestraft met geeseling en 5 jaar verbanning. 

Hendrik Wynsen te Wierum is naar Peasens gegaan en 
heeft op order van twee particulieren den voormaligen 
dorpsgecommitteerden aangezegd om de klok te kleppen, 
en eenparig naar Holwerd te trekken; gestraft met geese
ling en 5 jaar verbanning. 

Aug. 20 Gedeputeerden approbeeren 14 gildebrieven uit Leeuwarden, 
en die der timmerlieden en metselaars te Harlingen. 

,, 24 Huwelijk van Dr. Jacob Braam en Aukjen Fontein te Fra
neker, waarbij verschijnen Bruiloftszangen van Petrus 
Nota, E. W. Higt, J. Cuperus, Simon Stijl, J. Althuysen. 
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Sept. 10 Verschenen te Leeuwarden: B. Bornius Alvaarsma (B. A, v. 

Boelens) De Winter in drie zangen. 

15 Verschenen bij P. Koumans en A. Ferwerda: Verward 
Friesland of omstandig berigt van alle beroeringen en on-
eenigheden sedert 5 Juni 1748 in de provincie voorgevallen 
(door J. Dotingh). 

Oct. 1 Prof. L. C. Valckenaer treedt voor de tweede maal als 
rector der Franeker akaclernie op; gedichten van j . Pierson, 
C. Limberger, P. Nota,, Joannes Abrahami en Josephus 
Lossontzi, een Hongaar. 

,, 23 De gilderollen der timmerlieden, schrijnwerkers, schoen
makers en leerlooiers te Franeker geapprobeerd. 

No\. 19 In de Westerkerk te Leeuwarden wordt bijgezet het lijk 
der weduwe van dr. Huber, die ƒ 80.000 aan het Stads
weeshuis aldaar vermaakte, dat in zeer armelijken toestand-
verkeerde. 

Dec 1 Verschenen bij A. Ferwerda te L. Twee brieven of relazen, 
geschreven van twee onpartijdige personen aan hare vrien
den, wegens het wel berugte werk der bekeeringe tot 
Nieuwkerk (G.). 

,, 9 De gilderollen der grof- en ijzersmeclen te Franeker, en die 
der glazenmakers en ververs te Sneek geapprobeerd. 

,, 15 Gedept, schenken den stadhouder en zijne opvolgers de vrije 
jacht op het Oranjewoud, vanaf Schoter Legeweg oost
waarts tot den weg naar de kerk van Klein Katlijk, west
waarts de Schoter Heereweg van het Heerenveen tot de 
Schoterbrug, zuidwaarts de rivier de Kuinder en noord
waarts de Compagnonsvaart, waartoe grenspalen worden 
gezet. 

18 Ds. C. Blom geeft uit: Prikneusje, sampt Berigt aan cle 
Legers van syne onnosele Veldbloemtjes. In 1756: Be\end 
Nederland. 

,, 22 Als de executeur van O. Stellingwerf c.s. bij eenige in
woners van Donkerbroek, die weigeren de quotie te betalen, 
deze bij executie wil innen, klept men de klok en stroomt 
een groote volkshoop samen met stokken, palen en vorken 
gewapend, om den jongen, die de klok klepte, maar door 
„eksteur" c.s. was gevangen genomen, te bevrijden, wat hun 
gelukte. De baldadigen werden 26 Dec. in hechtenis ge
nomen. 
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Jan 12 Gedept keuien vei scheidene gildeio1len uit Workum goed 

, 15 Een eeuw geleden (1650) woonden te Hallum Epo -\an 
Douma; te Buitenpost Lieuwe Boelens, grietman \an Tiet-

Titeîblad uit B Pictet, Chr Zedekunst, Leeuwaider u'tgave -van 
F Halma 1720 

jerksteiadeel; te Menaldum, Tjepcke en Baithold \an 
Aylva; te Weiclum, Juliana van Dekema, wed. van Goslick 
Hiddema; te Wier, Werp van Juckema; te Wirdum, Frans 
Ejsinga grietman van Eeeuwarderadeel; te Langweei, 
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Sjouck van Mellema, wed. Reinalda; te Rinsumageest, 
Wilcko van Holdinga, vrijheer van Schwartzenberg; Maria 
van Tjaerda, wed. Juckema; te Hallum, Machiel Roorda, 
weduwe van kapitein Rtürd Feitsma; te Goutum, Sixtus 
Eminga; te Menaldum, Homme Camstra; te Minnertsga, 
Goffe Camstra; te Rinsumageest, Lieuwe Juckema; te Hol
werd, kolonel Hessel Meckema van Aylva; te Ternaard, 
Douwe Aylva, grietman van O. Dongeradeel; te Jelsum, 
Julius van Unia; te Heeg, kapitein Rienck van Adelen. 

Febr. 20 Gedept, keuren de gilderollen goed der schoenmakers en 
scheepstimmerlieden te Harlingen. Een der beide klokken 
te Jorwerd omgegoten, dewijl ze in het vreugdebedrij f 
over den jonggeboren erfprins en grave van Buren gebar
sten was. 

Maart 2 Gedept, verbieden particulieren springhengsten te houden. 

4 Gerechtelijk onderzocht de handelwijze van Jan Jacobs, 
schipper te Noordwolde, die het huis wilde openbreken van 
koopman Franke Willems, en het uithangbord, waarop 
de Graef van Buren geschilderd was, daer af te slaen. 

,, 13 Martien Lammers uit Donkerbroek heeft bij het ophalen 
der resten van quotisatie, wanneer haar zoon met die van 
Lysbeth Klases de klok hadden geklipt, en de eerste door 
den executeur en adsistenten gevat was, onder eene groote 
menigte met stokken, zich tegen het gerecht verzet. Zij 
ontkent dit, en zegt alleen maar te hebben willen aan
geven, dat de kinders St. Thomas als naar gewoonte 
vierden. Zij is gestraft met 2 jaar tuchthuisstraf. 

,, 13 De gilderollen der slagers, te Harlingen geapprobeerd. 
April 1 De gilderollen der glazemakers en verwers te Dokkum ge

approbeerd. 
,, 5 De keurslij f maker F. Lentz te Leeuwarden betuigt niet in 

te stemmen met de predikatiën van Ds. Statius Muller. 
Apr. 10—11 In den nacht wordt te Hincleloopen een vers aangeplakt 

van 90 regels, waarin een rijmelaar magistraat en burgerij 
vermaant tor vergiffenis en vergetenheid van het verleden, 
en tot vrede en vriendschap voor het toekomende, na alle 
woelingen, die hadden plaats gehad in zake den gewezen 
secretaris en diens zoon. 

,, 18 Jacob Sybes van Ternaard onthoofd te Leeuwarden, als 
medeplichtig aan de oproerige bewegingen op 1 en 2 Juli 
1749 te Holwerd, Waaxens, Brantgum en Ternaard, toen 
hij met een geladen pistool de menschen dwong om mede 
op te trekken. Sybren Saskers uit Koudum om dergelijke 
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redenen gegeeseld, gebrandmerkt en tot 10 jaar tuchthuis-
straf en daarna verbanning veroordeeld. 

April 28 De gilderoUen der schuitschippers te Harlingen goedge
keurd. 

Mei 1 Overl. Anna Latane, echtgenoote van Prof. D. Balck te 
Franeker, op wie bij J. Brouwer te Franeker een lijkdicht 
verschijnt van ds. Joh. Kalkoen aldaar en van E. W. Higt, 
G. Femke en H. J. Arntzenius Johz. 

11 De keurslij f maker Lentz te Leeuwarden, dient tegen Ds. 
Statius Muller, Luth. pred. aldaar bezwaren in bij den 
Amsterdamschen kerkeraad. 

16 De muntmeester van Utrecht naar Leeuwarden ontboden 
voor het slaan van heele en halve gouden rijders. 

Juni 1 Wibrand van Itsrna herstelt door zijn invloed vele gilden, 
die zeer in verval waren. 

19 De gilderoUen der grofsmeden van Leeuwarden geappro-
beerd. 

Juli 11 Verschenen bij Jacob Brouwer te Franeker: Bruiloftsge
dichten voor Dr. Corn. Scheltema en Uiltje Altena, van 
Joh. Habbema, R. D. Heimans, med. stud. en J. Haitsma, 

15 De gilderoUen der metselaars en steenhouwers van Leeu
warden geapprobeercl. 

Aug. 4 Om dezen tijd is het oud vervallen orgel uit de kerk van 
Beers weggenomen en door een nieuw vervangen. 

,, 12 Gedep. Staten, die het placcaat nopens de springhengsten 30 
Maart 1660 vernieuwden en bepaalde opzichters over de 
dekpaarden aanstelden, die de hoogte der dieren bepaalden 
die de grietslieden en magistraten aanschreven om voof 
goede hengsten te zorgen, die in 1668 Hendrick Jurrienc 
toestonden eenige Spaansche, Engelsche en Turksche heng
sten tot springen te mogen houden, schaften in 1750 de 
keur op de hengsten af. 

29 Overleden Ds. I. Fennema te Leeuwarden, schrijver o.a. 
van het traktaatje: De verborgenheijt des kruises, voorge
steld in Job en vervult in Jezus Christus (1748). 

Sept. 9 Eenige wijziging in de gilderoUen der stoelmakers en nap-
pendraaiers te L. geapprobeercl. 

., 10 Verschenen bij A. Ferwerda te L.: Brief aan Joan v. d. 
Honert, hoogl. te Leiden wegens de wondere bekeeringen 
van Nieuwkerk en Aalten, door Eusebiophilus. En: Nieuw 
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beproefd geneesmiddel voor de valsche insluiperinge van 
het Melancholyke en Phlegmatyke Temperament, in zaken 
van godsdienst, ter gelegenheid van de berugte Nieuwkerk-
sche ende Aaltensche bekeering, door een docter in de 
Medicijnen. 

15 Verschenen bij F, v. d. Plaats te Harlingen: Brief van 
Pius Logophilus aan een zijner vrienden wegens de beroe
ringen te Huizen. En: Waarschuwinge tegen de Geestdrij
verij, vervat in een Brief aan de Doopsgez. in Friesland, 
geschreven door J. Stinstra. 

20 Verschenen bij R. S. Noordbeek te Leeuwarden: Waardige 
Berigten van het heerlijk werk Gods, geopenbaard in de 
opwekking en bekeering van vele duizenden zielen op vele 
plaatsen in Nieuw Engeland. 

30 Verschenen bij J. Koumans te Leeuwarden: D. Folperda, 
De adem onzer neuzen. En: E. M. van Burmania, Analecta 
of oude ongedrukte stukken betreffende de geschiedenis 
van Friesland. 

23 Verschenen bij R. S. Noordbeek te Leeuwarden: Gedichten 
van Ds. H. A. v. d. Sloot te Boxutn. 

26 Verschenen bij A. Ferwerda te Leeuwarden: B. Idema, 
Heelkundige proef van den Winddoorn; en bij J. Morterre 
te Amsterdam: Spinosa Ventosa, van denzelfden schrijver. 

27 De bouwvallige kerk met spitstorentje te Nije-Trijne 
(W.S.) is afgebroken en niet weder herbouwd, 

4 Om dezen tijd heeft Gaastmeer een kleine kerk met schee
ven stompen toren; er woont geen enkele R.-Kath. Voor 
eenige jaren is de kerk van Schillaard met geheel nieuw 
houtwerk voorzien. Eiken 5den Zondag' doet de pred. van 
Mantgum er dienst. 

6 De gilderollen der brouwers te Leeuwarden geapprobeerd. 
7 Rapport gedaan aan Gedept, wegens de aanbesteede haven

werken te Harlingen. 
9 Hans Hendrick van Haersma in plaats van Henricus 

Albarda aangesteld als bakenmeester op de Abt. Verschenen 
bij P. Koumans te Leeuwarden: Schrift, onderzoek over 
het werk der bekeering zo in Gelderlandt als elders in onze 
dagen, door Theophilus Frisius. 

26 Octrooi verleend voor 25 jaar aan Jan Aukes te Bergum 
c.s., tot het houden van één of meer stoven of molens tot 
het praepareeren van meekrap. 
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Maart 3 Op een kerkeglas te Offingawier staat de naam Mandwiî 

naar een der eerste predikanten Bernardus Mandewyl (1609 
—1649). Grietman Idzert van Sminia heeft ten N. van de 
kerk te Wommels zijn huis met ,,welaangeleyde, vermake
lijke hovingen". 

,, 10 De state Hoxwier te Mantgum is gerechtigd tot de collatie 
der pastorie te Deinum, voorheen had Siersma-State t e 
Deinum dit recht, volgens testament van Ofke Peitsma 
(13 Nov. 1612). 

16 Te Greonterp met z'n vele Katholieken werd slechts één
maal per jaar op Hemelvaartsdag in de vervallen kerk 
dienst gedaan, o.a. door Ds. C. Th. Visscher te Parrega,. 
maar thans niet meer. 

20 Verschenen bij F . v. cl. Plaats te Harl ingen: Nauwkeurig" 
onderzoek van welken geest het berugt beroeringswerk van 
Nieuwkerk zij. 

24 Overl. te Utrecht Mr. Johan Alexander Roëll, oud 64 jaar, 
die zijn levensloop bezong met een Lat. vers, dat aldus 
begint: ,.Franica nascenti declit incunabila prima", d.i. P ra -
neker was mijn wieg en bakermat. 

27 Aanbesteed het bouwen van een nieuwe Dat. school te 
Harlingen, waarin vier scholen zullen wezen, alsmede een 
Nederduitsche voor de siadsarme kinderen. Ook is kort 
tevoren het dak cler groote kerk voor een som van ƒ 5000 
à ƒ 6000 vernieuwd. 

April 1 Witmarsum heeft een fraaie kerk met hoogen spitsen toren, 
vernieuwd in 1663, daar de vorige door onweer was afge
worpen. 

,, 10 Verschenen bij A. Ferwerda te Deeuwarden: Jac. Bosch, 
Trouwhartige waarschuwing tegen het doodlijk vergift van 
J. Stinstra's boek tegen de geestdrijverij. 

21 Zilveren bruiloft te Leeuwarden van Tinco Lycklama à 
Nijeholt en Martha Kinnema van Scheltinga, waarop eeiî 
gedicht van J. Ratelband verscheen. 

23 Tjaard v. Aylva bewoont de stins te Hichtum, Jelle Everts-
Albada te IJlst wordt veroordeeld tot 2 jaar tuchthuisstraf, 
omdat hij smadelijk gesproken over de regeering, en ge
scholden heeft op secr. Ketel, inzake de 50ste penning. 

—Mei 4 De Franeker hoogleeraren H . Cannegieter, P . Cam
per en T. Lambergen aanvaarden hun ambt, waarop car-
mina volgen van J. Pierson, P . Nota, H. J. Arntzenius, J2 
Heringa, R. v. Noord, H. de Jong, J. Abrahams R. D_ 
Heimans, Gerbr. Oklersma, bij W . Coulon te Franeker . 

?R-
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-April 29 De gilderollen der pomp-, mast-, blokmakers en kuipers 
te Leeuwarden geapprobeerd. 

JMei 10 Gietlioornsche v eengravers komen in Friesland en gaan een 
voordeeliger methode toepassen van turfmakefx, n.1. door 
het veen op te baggeren en met schuiten naar een voor ver
veening ongeschikt terrein te brengen om daar te worden 
toebereid, wat ten gevolge had dat de laagveenlanden stegen 
soms tot het 25-voudige, maar het gevaar meebracht, dat 
geheele cleelen van Friesland in één groot meer verander
den. (Zie: W, W. Wichers Wierdsma, Geschiedenis van het 
administratief toezicht op de lage verveeningen in Fries
land, Leiden, 1885, bl. 1—2). 

31 De nieuwe preekstoel in de groote kerk te Dokkum voltooid 
Bovenom de oude, die gemaakt was in 1589, las men de 
woorden: "Wij zijn Boodschappers van Xi wegen alsof 't u 
God doet. Beneden om de lijst stond: Als de Prophetie wt 
is wort het volk verwoest. Aan het bovenste der leuning : 
Wie ii hoort die hoort my, wie u verwerpt die verwerpt 
my. Luc. 10. Aan den benedenkant: o Gij menschen Kind 
en wikli niet straffen die Moordersche Stad, nochte haar 
voorhouden al haar gruwelen. Fzech. 22. Men verklaarde 
de laatste woorden niet het oog op de zware moorden en 
plunderingen, die Dokkum eertijds had ondergaan, en ver
wees dan naar een zilveren penning, op bevel der Vroed
schap geslagen in 1582. met een Latijnsch opschrift aan 
de eene zijde, dat overgezet aldus luidt: Obbo, hertog van 
Friesland, heeft Dokkumburg gesticht in den jare 248, waar 
koning Gondebald de stad Dokkum met wallen omringd en 
een gouden munt geslagen heeft in den jare 739. De wallen 
van Dokkum zijn vernield in 1414, herbouwd in den jare 
1419, vernield in den jare 1422, herbouwd in den jare 1516, 
vernield in 1531 en weder hersteld in 1582. Aan de andere 
zijde zag men het stadswapen met dit randschrift: Zoo de 
Heere de s;ad niet bewaert, vergeefsch waekt de wachter. 
Psalm 127. 

Juni 4 In de kerk te Hennaard met toren, met blauwe pannen ge
dekt en voorzien van een nieuwe eiken predikstoel, staat 
een gestoelte \ a n Humalda, en ligt de grafzerk van Ruurd 
v. Roorda, o^erl. 26 Dec. 1576. Boven de kerkdeur ten Z. 
staat in een steen gehouwen onder de wapens Humalda— 
Roorda : Kerk en Toren is door den H. W . G. Heer F . B. 
E. G. v. Humalda als kerkvoogd in den jare 1730 gerepa-
reert, en deze steen gegeven. 

Jun i 10 Verschenen bij J. Olingitis te Heerenveen: Merkwaardig 
verhaal van de Gerdykster ontvoeringe in de selfs Kerk, 
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De Harhnger wiskundige L, W de Graaf Doopsgez 
leeraai (1652—1704) 

waarin \ertoont wort De giootl eit \an des Menschen ellen
de, en het middel der -v erlossmge, met het beweeglijke voor
stel \an het sehe, door Jacobus Engelsma, en de uitwei-
kmge daarvan op syn toehoorders, met eemge omstandig 

file:///ertoont


124 
1751. 

heden beschreven alles in rijm, door Marten Jans tot Lip
penhuizen, den 20 Febr. 1751. 

Juni 25 Gedept, approbeeren den koop van het recht op den molen 
te Hijum. 

30 Te Roodkerk, waar weinige huizen staan, wordt jaarlijks 
slechts één of tweemaal in den zomertijd gepredikt. 

juli 1 Verschenen: H. Reinalda, Naamlijst der predikanten in de 
classis Sneek; M. Laurman, Naamlijst der predikanten in 
de classis Leeuwarden; A. Greijdanus en Joh. Heringa, 
Naamlijst der predikanten in de classis Franeker; H. Gre-
venstein, Naamlijst der predikanten in de classis Bolsward 
en Sneek, waarin Gerardus van der Burgh, chirurgijn te 
Oosterlitîens, een vers schrijft. 

12 Om dezen tijd wordt in Oude-Bildtzijl nu en dan gepreekt 
in een daartoe ingerichte woning, door de predikanten van 
St. Anna en Vrouwen-Parochie. 

15 De zoon van wijlen Isaac Levy, de rijkste Joodsche koop
man te Leeuwarden, is uit hoofde van excessen in de syna
goge gepleegd, tot een boete van 25 goudgl. veroordeeld. 
Zijn vader was veroordeeld tot een boete van 50 gouden 
Friesche rijders, wegens overtreding der bevelen van het 
Hof. Te Dedgum wordt om den 3den Zondag dienst gedaan, 
op de tweede feestdagen en om de 3de reize het H. Avond
maal bediend. 

Aug. 3 Er staat te Nijhuizum, dat kerkelijk gecombineerd is met 
Gaastmeer, een kleine kerk met een spits torentje. Ds. H. 
Grevenstein meldt: Warns heeft een brave kerke en een-
spitsen toren, in de Roomse tijden aan St. Jan den Doper 
toegewijd, waarom nog de jaaremerkt op den 24 Juny St. 
Jan miclssomer invalt. De predikstoel is aan 't end der 
kerke, die verciert is met schoon eiken bankwerk en ver-
wuift", en aangaande Zurich: 't Heeft een goede kerk met 
een gemeene toren, waarin eertijds een orgeltje was, waar
voor de naam van Cornelius Florus, pred. te Pingjum en 
Zurich in het jaar 1626, dog het is voor ettelijke jaren 
afgebroken. 

,, 21 Het galjoot ,,De drie jonge Jellen", gevoerd door Hielde 
Reynsz en Lieuwe Hayes, stuurman, beide van Molkwerum, 
wordt op 10 mijlen van Malaga door een Tetuaanschen 
zeeroover genomen en met de geheele bemanning' opge
bracht. 

23 Twee muren zijn te Har ringen voltooid, dienende tot zee-
werken der stad, voorheen zeer vervallen, wegens een ver-
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schil tusschen de Prov. Staten en de Stadsregeering, dat 50 
jaar had geduurd, en nu in dezer voege beslist, dat de stad 
verplicht was die werken te onderhouden en dat de Provin
cie jaarlijks een som van ƒ 7000 subsidie gaf voor een 
tijd van 30 jaar. 

Aug. 30 De nieuwe Lat . school te Harlingen heeft het opschrift 
gekregen: 

Abolita hu jus seculi luxuria, 
Restituta prisci temporis frugalitate, 
Refectis aedibus sacris, 
Haec Musis dicata domus denuo extructa est, 

d.i. De overdaad dezer eeuw vernietigd, 
De spaarzaamheid van den ouden tijd hersteld, 
Toen het dak der kerk A'ernieuwd was 
Is deze school opnieuw gesticht en aan de Muzen 

gewijd, 
toen burgemeesters waren: Johan Daniël Toussaint, Hen
drik Schaaf, Age Hogeboom, Sjoert Bosscha, Wybrand 
van Itsma, Hendrik Wassenaar, Laurens Tabes, Herman 
Siccama en Matthys Adolph v. Idsinga, secretaris. 

Sept. 18 Gearresteerd een nieuwe ordonnantie op het houden der 
markt te Dokkum, met instructie van den Marktmeester, in 
20 artikelen, behelzende dat de wekelijksche Donderdags-
markt zal beginnen ten 9 uren en eindigen voor 12 u u r ; dat 
de Appelmarkt blijft als voren; dat de Vleeschmarkt voor 

' de buitenslagers zal duren tot 3 uur 's namiddags. De appels 
en verdere boomvruchten, alsmede rapen, wortels, salade, 
kool, tuinzaden en bloemen, zullen gezet mogen worden op 
de Korenmarkt, Zijl of aan de Wallen daaromtrent; Boter, 
Zuyp en Kaes als van ouds; het geslachte vleesch op de 
Vleeschmarkt; Bokking, haring, koek en zoete waren bij de 
Zijl voor het Raadhuis; katoenen, linnen en wollen waren 
op de hooge Polle aan den Noordkant neffens den ring-
muur van des predikants hovinge; kousen en mutsen bij en 
omtrent de Burgerwacht; Steenwerk tusschen de Bontebrug 
en de Nauwe straat aan de Oostzijde; doch de schepen met 
kruiken en Bremer steenwerk omtrent de Zijl in het kleine 
Diept; het rundvee op de Groote Breedstraat aan de daar
toe verordineerde palen; de varkens op het Bargemarkt ; de 
schapen voor, achter en ter zijde de herberg De Posthoorn, 
gelijk mede op de Wal, waar de Beurs gestaan heeft, en 
zoo de Diepswal langs; terwijl de schepen met boom- of 
aardvruchten van elders komende liggen moeten in het 
groote Diept beoosten de Zijl. 
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Sept. 27 Overleden Ds. Joh. de Laferté te Sloten, oud 88 jaar. De 

ingezetenen dezer stad behoorden in de 16e eeuw ten deelt 
onder Tjerkgaast, ten deele onder Wijckel, alzoo zij slechts 
een kapel placht te hebben, die onder de parochie stond van 
genoemde dorpen. 

Oct. 1 De eens zoo fleurige varkensmarkt te Oosterlittens in 
verval. Dat dorp is te land zeer ongelegen, daar er geen 
rijweg naar andere plaatsen door heenloopt en men van het 
dorp Baard, een groot kwartier N .O. door het land moet 
en 8 hekken passeeren. Te water is het zeer gelegen voor 
de trekschepen, Prof. C. H. Trotz, rector magnificus te 
Franeker, bezongen in een vers van J. Arntzenius, versche
nen bij W. Coulon te Franeker. 

6 Overleden op zijn buitenplaats te Bergum: Hector Willem 
v. Glinstra, grietman van Tietjerksteradeel, oud 63 jaar. 

„ 11 De kerkeraad der Luth. Gem. te Amsterdam stelt aan ds. 
Statius Muller te Leeuwarden, 7 vragen, o.a. of de verzoe
kingen van den Heer Jezus door den Satan, een eigenlijke en 
wezenlijke geschiedenis zij, waarachtig zoo gebeurd, dan 
of dezelve alleenlijk voor een zielestrijd, verbeeldig parabel 
of iets dergelijks te houden zij, waarop deze antwoordde 
nog niet bepaald over de verzoeking van Jezus gedecideerd 
te hebben. 

,, 22 Stadhouder Willem IV overleden. Daarna verschijnen bij 
R. J. Noordbeek te Leeuwarden: Lijktraanen door Anna 
Maria de Jong, en een Treurzang van Anna Hemrica. 

Nov. 19 De Staten van Friesland verkoopen het Bildt aan de pach
ters voor ƒ 750.000. De dissertatie van den Franeker student 
Pibo Smit, die naar aanleiding daarvan ter perse kwam, 
getiteld: De Agro Biltano, waarin o.a. voorkwam, dat deze 
landerijen niet mochten worden verkocht, is op bevel \ an de 
curatoren der academie gesupprimeerd, zoodat alle exempl. 
van onder de pers hun werden toegezonden, met verzeke
ring dat den auteur de gemaakte kosten zouden worden 
vergoed. Uit den boedel van Dr. D. Tieboel, secr. van Wor-
kum is nog een exemplaar gered en in de Prov. Bibl. aan
wezig. 

,, 30 In de kerk te Schillaard wordt niet begraven. Om de 5 
Zondagen is er dienst. Voor eenige jaren is zij geheel met 
nieuw houtwerk versierd. 

Dec. 2 In de kerk te Wommels zijn verscheidene heerengestoelten. 
en een orgeltje met ruggestuk (gemaakt 1683, later ver
nieuwd). De preekstoel is versierd met twee zware koperen 
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pilaren (1661), rechts hangt het rouwbord van Jhr. Duco-
v. Jongema († 25 Dec. 1638. oud 78 jaar) . 

Dec. 19 Een eeuw geleden (1651) geeft Prof. E. Banck te Franeker 
(een Zweed uit Norköping) zijn werk bij Idz. Balck uit 
over het register der inkomsten der Heilige Curie. 

1752. 

Jan. 5 Men durft in de kerk van Britswerd geen godsdienst
oefening meer houden, wegens hoogen ouderdom en ver
vallen toestand van toren en kerk, weshalve die verricht 
werd te Wieuwerd. Toen de kerk van binnen en van buiten 
hersteld was, heeft de leeraar Antonius Joha op 29 Nov. 
des namiddags voor de eerste maal gepredikt uit Ps. 84 : 2. 
Op de eene klok van Britswerd staat: Sancte Johannes 
ora pro nobis, 1534. In 1620 was er nog een stuk land 
bekend, genaamd St. Johannes Acker. 

,, 12 Gildebrief der schoenmakers te Leeuwarden geapprobeerd. 

,, 15 Een eeuw geleden (1652) woonden te Sexbierum Sophia 
Anna van Pipenpoy, vrouwe van Merchten, wed. van 
Wytze van Camminga; te Menaldum, Edmer van Juckema 
wed. van Homme Camstra; te Tzum, Sjuck Steernse; te 
Eerwerd, Jarich Burmania, daarna de weduwe; te Burg
werd, Hylck Ockinga, wed. van Jarich Ockinga; te Wom-
mels, Syds van Camminga, wed. van Duco Jongema en 
Oene van Groustins, grietman van Hennaarderadeel; te 
Arum, Taco van Camminga; te Engelum, majoor Foppe 
van Groustins; te Jellum, Dominicus Justus van Botnia; 
en op Roordaburg, A. S. van Eminga. 

Febr. 4 Prof. J. Schrader houdt een redevoering te Franeker over 
den dood van stadhouder Willem IV, waarop poëmata zijn 
gemaakt door Petrus Nota, theol. stud.; R. v. Noord, 
Wibius Wibrandi, H . de Jong, Sigismundus Eperjesi Hun-
garus, J. Habbema, Jan Abrahami, H . G. de Valk, alle 
uitgegeven bij W . Coulon te Franeker. 

,. 10 Op de tweede feestdagen en verder om de zesde week is te 
Plijdaard dienst in de kerk, die in 1508 geheel opnieuw was 

i gebouwd. De toren viel in 1509 om en werd dat jaar weer 
hooger opgebouwd. 

,, 12 Verschenen te W o r k u m : Verhaal van de opkomst en lot
gevallen der Methodisten in Engeland. 

"vr^,-f 12 Ds. Everhardus Penninga te Garijp predikt in het vacante 
Oudkerk over Zephanja 3 : 12 ,,Maar ik zal in 't midden 
van u doen overblijven een ellendig en arm volk, die zullen 
op den Naam des Heeren vertrouwen". Tot de toepassing 
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overgaande liet hij zich aldus uit: ,,Daer heb je de ver-
klaringe en die zul je nog al eenigszins kunnen harden. 
Hierop kome ik tot de Toepassing. Nu wilt' er op aenkomen 
of ge 't harden kunt, en daerom Gemeente van Oudkerk, 
pas op, pas op. Het betreft u. Ik ben tegenwoordig uw 
predikant, in de plaets van uw verstorven Leeraer (Gavius 
Nauta). Hoort naer myn redene. Schrijft ze op de tafel van 
uw harte. Zoo ze u niet aenstaen, 't kan my niet schelen. 
Verdraeit myne woorden niet, hier geldt geen napraten; 
hebt ge daer wat tegen, komt na de predikatie aen de 
pastory, daer zal ik my verantwoorden. Hetgeen ik u moet 
voordragen is dit, dat 'er tweederlei volk is in de wereld, 
een uit- en inwendig volk. Het uitwendig volk dat zijn de 
Godloozen, daer gy het onder houden kunt; die zijn niet 
arm, maer ryk en magtig, zy kunnen alles doen en blijven 
in hun nest zitten. Maer daer is ook een arm Volk, dat in 
myn Text staet gebrandmerkt, en dit is het rechte Volk, 
dat ge Fynen noemt, daer ge zooveel tegen hebt, dat ge 
zoo hoont en smaedt en vervolgt, en met die Fynen houd 
ik het. Vraegt ge my nu, waeraen kan men dat fyne Volk 
kennen ? Komt, dat zal ik u reis toonen. Hoort maer eens 
toe. Zy hebben hun eigen kenteekenen. Men kent ze daer 
aen, dat ze des Zondaegs zoo by menigte uitloopen naer 
andere Leeraers. die wat meer dan de Letter hebben, te 
hooren; en dat kunt gy waereldlingen immers niet verdra
gen, daer hebt ge zooveel tegen en dat loopt u zoo in 't 
oog. Maer dat mogen en moeten ze doen, en dat is het stuk, 
dat ik bewyzen wil, en daerom let 'er maer ter degen op. 
Vooreerst dan, die luiden zyn geestelijke mensAen; zy 
hebben hun smaek; zy hebben ook keur van spijze. Zulke 
predikanten dan, die de beste spijze uitdeelen, daer loopen 
zy heen, en wel by menigte. Zy doen gelyk de Bijen, die 
vliegen immers wijd en zijd op alle bloemen en vergaderen 
van overal den honing in hunne korven. Doen dat nu de 
redenlooze dieren, zooveel temeer mag en moet het dat Volk 
doen. Ten tweeden, belyden wy een Algemeene Kerk: nu 
daer houden zy zich by. Zy loopen niet naer een Paepsche 
Kerk of naer een ander Gezindheid; maer zulke kerken, 
daer de zuivere Leer gepredikt wordt. Ten derden, kunt ge 
het daeruit wTeten: zij reizen en trekken dikwyls uren verre 
om een predikatie te hooren en dat verveelt die menschen 
niet daer ze het met veel meer gemak naderby konden heb
ben. Hoe kunt ge nu hier zooveel op te zeggen hebben ? Wat 
my betreft, ik zou 'er niet om geven, en geve aen myne 
Gemeente de vrijheid, indien zy op andere plaetsen meerder 
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gesticht kunnen worden; en dat behoorden andere Leeraers 
ook te doen, of anders moesten zy zich zelven eens onder
zoeken of het hun eigen schuld niet is, dat het Volk hun 
ontloopt." 

Deze taal verwekte groote opschudding en had een be
zwaarschrift bij de Classis ten gevolge. Deze legde ds. 
Penninga op om zijn onvoorzichtigheid te belijden in hare 
tegenwoordigheid, die van ds. P. Steenhovius Posthma te 
Oenkerk en den schoolmeester van Oudkerk. Het had nog 
zulk een nasleep, dat de Prov. synode er in werd betrok
ken. (Zie Ned. Jaarb. 1755, bl. 1055—1092). 

April 14 De R.K. kerk te Harlingen aan den Noordkant van de 
Zuiderhaven, wordt geheel vernieuwd door bouwmeester 
H. Norel. 

Mei 4 David Meese benoemd tot hovenier in de Akademietuin te 
Franeker. 

., 8 Bense Looxma aangesteld tot keurmeester van het goud en 
zilver, inplaats van Age Eooxma. Gecommitteerden van 
Nijehaske bij Gedept, ontboden over het contract nopens 
het verplaatsen der kerk te Haskerdijken. 

„ 29 Gedept, ordonneeren om 1200 pramen modder uit de haven 
van Dokkum te laten leicken. 

Juli 9 Ernst Frans van Aylva gekozen tot grietman van Baar-
deradeel. 

„ 28—31 Dec. Door de Sont varen 337 Friesche koopvaarders. 
,, 29 Het eerste nummer der Saturdagse Leeuw, courant ver

schijnt bij Abr. Ferwerda, boekdrukker in de Peperstraat. 
Hij verzoekt vooral bericht te doen van eenige nieuwe ont
dekking in kunst of wetenschap. Hij geeft een schets van 
Europa's politieken staat. Verschenen: Zakelijke inhoud van 
alle lijkredenen op den Prince van Oranje. De opperstal-
meester der princes-gouvernante D. S. van Grovestins gaat 
eenige dagen verblijf houden op zijn landgoed Sirtemastate. 

Aug. 12 Verschenen bij F. v. d. Plaats te Harlingen: Clarisse of de 
historie van een Jongejuffer, uit het Engelsen door J. Stin-
stra. Gedrukt wordt: S. Clarke, Verhandelingen over de 
waarheid van den natuurlijken en geopenbaarden gods
dienst. 

,, 19 Verschenen bij D. Balk te Workum: Getrouw verhaal van 
de opkomst enz. der z.g.n. Methodisten in Engeland. En: 
Nauwkeurige aanteekeningen van eenige honderd personen, 
die over de 100 jaren geleeft hebben. 

Sept. 6 Gedept, besluiten de houten sluis in de Slaperdijk bij Kou-
dum te laten vernieuwen en verwijden. 

9 
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Sept. 10 Verscheidene landeigenaars te Engwierum hebben ongeveer 
500 pondemaat land ingedijkt door een zeedijk, 82 voet in 
aanleg te laten maken voor ƒ25000.—, strekkende zich in 
een halve maan van de Nieuwe sluis of zijl ten O. en N. 
heen naar Ezumazijl, hebbende een kruin van 10 voet breed, 
d.i. een voet hooger dan de oude zeedijk, waar hij bij aan
sluit. 

,, 11 Verschenen: De ware Chr. religie onderzocht in verschei
dene predikaatsiën over Matth. V door Prof. H. Venema 
te Eraneker. En: Vernieuwde cijffering, met toegift van 
H. Haanstra en een rekenkunst voor de eerstbeginnenden 
door Sterk Nieuwenhuis, landmeter te Leeuwarden. 

17 Huwelijk te Leeuwarden van Hector Livius van Haersma 
en Amelia Wiskjen Lycklama à Nijeholt, waarop gedich
ten verschijnen van J. Ratelband, bij P. Koumans te Leeu
warden. 

Oct. 7 Verkoop in de Nieuwe Hopzak te L. 2 pondematen los land 
in de mienschar van de Keeg en 1J4 pondemaat in de Hui-
zumer mienschar. 

,, 25 Verschenen: De nuttige en leerzame brieven van P. Sopher. 
En: De wijsheid Salomo's, vertoond tot Neerlands kerk en 
borgerstaat. 

Nov. 4 Op de Sneeker weekmarkt aangevoerd 580 „fearn" boter 
à ƒ 22.—. Verschenen: Liefderijke raad voor de bekommer
den door Jan Beets, doopsgez. leeraar te Hoorn. Meuwes 
Brugman, voorzanger der Groote Kerk te L. presenteert 
zijn dienst om te onderwijzen in de zangkonst, zo in de 
psalmen, Kamphuysen's liederen, als Duitze balletten enz. 

., 8 De gildebrieven der timmerlieden, kast- en kislmakers, met
selaars en schuitschippers te Harlingen geapprobeerd. 

Dec. 1 Besloten de oude waag te Dokkum, waarop het jaar 1593 
staat, af te breken en een nieuwe te bouwen, waarbij aan 
de Zuidkant de militaire hoofdwacht zal zijn, bovenin een 
fraaie officierskamer, aan de Noordkant de Waag en 
daarop een torentje met uurwerk. 

3 Verschenen bij R. J. Noordbeek te Leeuwarden: De be
knopte huishoudelijke hovenier. 

„ 5 De gildebrieven der schoenmakers te Dokkum geapprobeerd. 
,, 31 Verschenen bij A. Ferwerda te L.: De leerrede van P. L. 

Statius Muller, Luth. pred. te Leeuwarden, ter gelegenheid 
van 't verlies van den Prince van Oranjen en in verzen 
gebragt door Joh. Buma. In 1752 te L. gestorven 554 per
sonen, kerkelijk geproclameert 102 paren, gedoopt 336. 
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jan. 3 Verschenen bij D. Balk te Workum: Chronyk van Fries

land door O. Scharlensis. 
„ 31 Verschenen: Israëls verdrukking in Egypten door J. Buma. 

En: Verdediging der deductie van ds. Statius Muller en de 
ouderlingen J. Puls en J. Leer tegen de contradeductie voor 
W. Busing en G. A. Mulder, 

î'ebr. 5 Verschenen: Het belang der souvereinen ende des volks, 
door P. L. Statius Muller, Euth. predikant te E. 

Randversiering uit Schotanus' Atlas. 

Maart 8 De verjaardag van stadhouder Willem V gevierd met 
kanongebulder. De 7-jange Severinus Menetree, zoon van 
den sous-luitenant Joh. E. Menetree uit het regiment van 
generaal Burmania lost het eerste kanon. 
Wijbe Joosten, bijsitter van Achtkarspelen verkoopt ten 
zijnen huize 40 hoornbeesten alle van de besmettelijke 
ziekte gebetert.. 
Verschenen bij A. Ferwerda te E- •' R. v. Noord, Celsissimo 
principi Guilielmo natalem celebranti feliciter. 

„ 9 Octrooi verleend aan Gerben Willems, molenmaker te Blija 
om het Wanswerdermeer droog te malen en daar een water
molen te stichten. 

„ 20 Verkoop der bibliotheek en landkaarten van wijlen Mr. 
Johannes Balck, oudste advocaat ten Hove. De erven van 
generaal Johan v. Idzinga verhuren de zathe Botniastate 
te Marrum, groot 92 pondematen. 
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Maart 21 Gedept, maken een project op tot een Prov. loterij. 

„ 28 Te L. overleden Johannes du Boys, oud 92 jaar. Stadhou
der Hendrik Casimir begunstigde hem in 1690 met een 
hellebaardiersplaats. Hij diende het huis v. Oranje 62 jaar. 

April 2 Collecte in de Waalsche Kerk te L. voor de Fransche emi
granten bedraagt ƒ 1144.—. 

„ 4 Verschenen: Missive der Luth. Kerkeraad van L. aan de 
Luth. gemeenten in Nederland inzake de ketterij van ds. 
Statius Muller. En: Over de leere en procedure van ds. St. 
Muller door Joh. Datz, passementwerker, Fredericus Lentz, 
keurslij f maker, Joh. Karssen, wieldraaier en Hendrik 
Meijer. Verkoop van ziek geweeste koeien ten huize van 
Dr. Bavius van Greven, okl burgemr. te Stiens. 

„ 10 Verkoop van schilderijen van beroemde meesters bij Hen
drik Strick, boekverkooper te L. Verkoop op afbraak van 
het huis te Berlikum van wijlen De graaf d'Aumale en nu 
bewoond door majoor baron Du Tour. Verschenen: Johann 
Herman Knoop, Beschouwende en werkdadige hoveniers-
konst. Ds. St. Muller verklaart in de L. C., dat J. Datz 
een eerlijk man is, en waarschuwt geen malitieuse interpre
tatie van zijn woorden te maken. 

„ 25 Curatoren gelasten 's Lands bouwmeester zeker huisje te 
Franeker tot een laboratorium te koopen. 

Mei 1 Verschenen: Konst der notariën volgens de practycq in 
Friesland. 

Juni 21 Verschenen: J. Buma, Reis door de Elizeesche velden. 

Juli 13 Het collegium medicum publiceert dat de Staten van Vries
land Mr. Jan de Vries, chirurgijn te L. aanstellen tot s'land-
schaps operateur en leeraar in de anatomie, chirurgie en 
vroedkunde en geven hem volmacht om alle arme, behoef
tige met steen of breuk geplaagden binnen de provincie 
onder Gods zegen gratis te helpen. Hij moet daartoe jaar
lijks een reis door de provincie op eigen kosten doen. Ver
der houdt hij gratis wekelijks 4 lessen, 2 in de chirurgie, 
1 in de anatomie en 1 in de vroedkunde. 

Aug. 1 Verschenen: Grondige beweegredenen waarom zig ds. St. 
Muller niet met de Cl. vergadering op 1 Spt. gedenkt in 
te laten. De gilderollen der ijzersmeden, slot- en messe
makers te Harlingen en die der grof smeden te Leeuwarden 
geapprobeerd. 

Sept. 3 Verschenen: Gulden Spiegel, Thamars ontscliaking en 
andere gedichten door Jacob Coenraads Mayvogel, met 
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konstplaten. En: Tweede missive der Luth. Kerkeraad in 
zake de ketterij van ds. St. Muller. 

Sept. 10 Verschenen bij D. Balk te Workuni: Leerrede over Mare. 
3 :24—26 genomen uit een volledige verklaring over ge
meld Evangelium en bijna 400 tafelen geschetst door dr. 
Festus Hommius, scriba der Dortse synode met voorrede 
van ds. N. Balk te Hempens. 

., 14 Verschenen bij F. v. d. Plaats te Harlingen : Een verhande
ling over Gods bestaan enz. ter wederlegging van Hobbes 
en Spinoza door S. Clarke, naar den 9en Engelschen druk 
vert. door Jan Boelaard. 

19 Vergadering te Leeuwarden van afgevaardigden der Luth. 
gemeenten van Amsterdam, Groningen, Deventer en Zwolle 
over de grieven tegen de leer van Ds. Ph. E. Statius Muller. 

Oct. 1 Prof. E. E. Vriemoet treedt voor de 4e maal op als rector. 
Verzen volgen van H. J. Arntzenius, Abrah. Szathmari. J. 
Terpstra, A. van Zuylen v. Nijevelt, J. Habbema, R. P. 
Reddingius. Te Engwier wordt om den derden Zondag en 
op de tweede feestdagen gepreekt. 

Nov 11 De nieuwe kerk te Oldeboorn, die in plaats van de oude 
tufsteenen gebouwd werd, wordt door ds. J. Ratelband uit 
Leeuwarden ingewijd met 2 Kon. 8: 63. 

,, 20 Verkoop van 130 iepen en vruchtboomen op het hornleger 
van Abbingastate te Huizum. 

,, 28 Rutger van Haersolte benoemd tot grietman van Barradeel. 

Dec. 1 Verschenen: Deductie van 146 Luth. gemeenteleden, die 
hun ongenoegen tonen over de handelwijze van het Amster-
damsche consistorium en betuigen nooit iets onregtzinnigs 
uit den mond van ds. St. Muller gehoort te hebben. 

., 8 Verschenen : Aanmerkelijke brief van den vermaarden Wit-
field aan graaf v. Zinzendorf, uit het Engelsch. En: Aan
bieding en uitnoodiginge van ds. St. Muller aan diegene. 
dewelcke iets tegens zijne leere hebben. 

„ 9 Bij de vernieuwing van de predikstoel doet ds. H. Greven-
stein te Oosterlittens een leerrede over Neh. 8: 5—7, tot 
inleiding Spreuken 29: 18 en tot grond van zijn vooraf
spraak Pred. 4 : 10. Hij is aldaar 2 Nov. 1781 met toorts-
licht begraven. 

,, 22 Verschenen bij P. Koumans te E-: Kerkinwijings leerreden 
gedaan in de nieugeboude kerk te Oldeboorn over 1 Kon. 
8 : 63b door ds. Joh. Ratelband te L. met geschiedk. na
reden. Verschenen: Eenzame en vrije meditatiën over den 
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eenigen, ouden, heiligen en veiligen weg der zaligheid, 
voorgedragen in Henochs wandel met God door Gerben 
Fenema, boekverkooper te L- En: De zuivere en veilige 
geloofsweg, met 4 oeffeningen over het regte gebruik van 
het H. Avondmaal door ds. H. Siccama te E- in 't ligt 
gebragt door Ds. D. Folperda te Hempens met een voor
rede over Openb. 14 : 6, 7. 

Dec. 26 Eenige Lutherschen, die op Ameland een Luth. gemeente 
gesticht hadden, verzoeken evenals de kleine Luth. gemeen
te Balk, dat minstens viermaal per jaar de predikant uit 
Leeuwarden mocht overkomen om onder hen het H. A. uit 
te deelen, een predikatie te doen en verder te verrichten wat 
tot het predikambt behoorde. Met het og daarop werd be
sloten tot het beroep van den adjunct-pred. Johan Georg 
Muiier, die zich eerst onder zijn vader en daarna onder 
zijn broeder, P. L. Status M., had geoefend en de hooge-
school te Göttingen had bezocht. Hij werd 5 Mei 1754 be
vestigd. Toen stak de oude kerkeraadspartij van Frederik 
Eentz, die 12 Juni 1752 wegens wangedrag geen toegang 
meer had tot het H.Av. en inhabiel was verklaard om ooit 
weer stem en zitting in den Kerkeraad te hebben, weer de 
hoornen op, en eischte voor zich een predikant. Allerlei pro
cedures kwamen daaruit voort, waaraan eerst een einde 
kwam door het vertrek van ds. J. G. Muller naar Curaçao 
(afscheid 1757 met Ps. 28 :9). 

,, 30 Verschenen te Amsterdam: Verscheidene merkwaardige 
verhandelingen en wonderlijke uittreksels uit de werken van 
Menno Simons, door Joh. Deknatel. 

Ï754. 
Jan. 3 Ds. Statius Muiier te L. debatteert met voerman H. Meijer 

voor een enorme schare in de Luth. kerk over theol. vraag
punten. Daar de laatste niet te overtuigen is, vraagt de 
predikant of iemand anders nog iets tegen zijn leer had, 
waarop velen met luider stem antwoordden: Neen, wij 
allemaal hebben niet het allerminste tegen Dominé's leere. 
Alleen de kleermaker K. Barmond, verklaarde 't met Meijer 
eens te zijn. Toen de kerk uitging werd Meijer geschopt en 
geslagen en onder geleide van duizenden menschen weer 
naar huis gebracht. 

„ 4 De nieuwe waag te Dokkum is voltooid. Boven de deur 
staat in gouden letters dit opschrift: De Achtbare Ma-
gistraet en Vroedschap dezer stede heeft 1 Dec. 1752 op 
het voorstel van den HoogWelgeb. Heer Jr. Epo Sjuk van 
Burmania, praesiderende Burg. besloten dit gebouw, in-
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plaets van het Oude, tot een publieke Waeg en Wachthuis 
te stichten, en is hetzelve door bestieringe, onder het opzigt, 
vlijt en zorge der regerende Burgemesteren Duco de Haen, 
Douwe Ruimsadelaer. Harmen Harmens Potter, Benjamin 
Bekius, Jr. Harmen Rudolph Verruci, Mr. Gerardus 
Brandsma, Johannes Tadama, Jacob Jesses de Vries en 
Sekretaris Jan L-olkes Suyderbaen, gelukkig voltrokken. 
Onder om den rand van den steen staat met groote letters : 
Weegt en Waekt. 

Jan. 19 Verschenen: De theologie van ds. St. Muller en van den 
voerman Hendrik Meijer, tegen elkander gesteld, gebleken 
in een onderhandeling ten aanhoore van eene ontelbare 
menigte toehoorders op 3 Jan. 1754 in de Luth. Kerk te L. 
opgesteld door een lid der gemeente. 

,, 26 Te koop Melkamastate met groote plantagie te Rinsuma-
geest, begerechtigt met een dubbele bank in de kerk aldaar. 
Verschenen bij F. v. d. Plaats te Harlingen: Verhandeling 
over het leerstuk der verzoeninge door John. Taylor, uit 
het Engelsch. 

Febr. 21 Verkoop van het adellijk huis Tjessens te Holwert. Ver
schenen : Proceduren tusschen Aletta Schotanus en Petrus 
Latane over de nalatenschap van Anna L-atane, echtgenoote 
van wijlen Prof. Dominicus Balck te Franeker. 

25 Gedeputeerden Heemstra en Lycklama brengen rapport uit 
omtrent de tichelwerken en de order op het maken, halen 
en gebruiken van de steenvormen. 

Maart 8 R. v. Noord geeft uit bij G. Coulon te Franeker: Poëma-
ticon in honorem Gulielmi V, cum septimum aetatis annum 
ingrederetur. 

,, 19 De gildebrieven der schoenmakers te Sneek geapprobeerd.. 
,, 24 Ds. St. Muller te L-eeuwarden predikt over Openb. 2 : 4, 5 

en kondigt in tegenwoordigheid eener groote menigte en 
tot vreugde der gemeente, het besluit der Gedeput. Staten 
v. Friesland af, dat geen censuur van vreemde kerkdijken 
buiten toelating der Regeering wordt erkend, met last aan 
elk, die het mag aangaan om ongestoord de oefening van 
zijn godsdienst te mogen doen. 

„ 27 Concert te Harlingen, 's middags 4 uur in het Hof van 
Friesland, door H. W. Haubach, 't loodje ƒ 1.—. 

April 20 Placcaat op de pan- en estrikbakkerij door Gedept, ge
arresteerd, na het indienen van een request der bakkers. 

23 Verkoop der boekerij van wijlen ds. T. Offringa te Bozum 
en 3 gouden horloges gemaakt door J. Nauta. Verschenen 
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bij P. Koumans: Zinnebeeldige beschrijvinge van 't land 
der Cannibalen door Steph. Theod. Loonsma, organist 
te IJlst. 

Mei 1 Van 1 Jan.—30 April komen te Dokkum aan de Waag 1782 
wagens beladen met 1.008.891 pond zoetemelkskazen. 

,, 9 Gerzony geeft een publicq concert in de Stadsdoelen te 
Leeuwarden. 

„ 15 De treurige toestand waarin Harlingen zich voor weinige 
jaren bevond, is geheel ten goede veranderd. De Magistraat 
heeft door zelf voor te gaan en door bezuiniging de finan
ciën dermate verbeterd, dat een schoone plaats op het Bildt 
voor de stad werd aangekocht. De Princesse gouvernante 
gaf het portret van haar en haar gemaal voor de schoor
steenmantel der Raadkamer. De oude waag, tevens als 
wacht- en rechtkamer van Barradeel gebruikt, aan het Zui
dergedeelte van het Stadhuis is vernieuwd. 

,, 20 Jan van der Bildt aangesteld tot het schoonmaken en dienst 
doen in 't college over de physica experimentalis te Franeker. 

,, 22 Melkama-state te Rinsumageest op afbraak verkocht. De 
gildebrieven der wiel- en noppendraaiers te Leeuwarden 
geapprobeerd. Eveneens die der bombazijn- en keperwerkers 
te Bolsward. Bedijking der Oostelijke Bildtpollen en aan
wassen, later het Nieuwe Bildt genaamd, groot 1608 
bunders. 

Juni 15 Gedrukt bij P. Koumans te L.: Taylor ontdekt of Socini-
aansche stellingen in 't boek van J. Taylor, door een voor
stander der zuivere genadenleer. 

„ 17 De princes-gouvernante dineert bij Jr. O. Z. v. Haren te 
Wolvega. De eersten van Friesland complimenteeren dage
lijks de vorstelijke familie te Oranjewoud. Verschenen: De 
Zedemeester der Kerkdijken, onderzoekende waarom onder 
zooveele leeraren hedendaagsch zo weinig de waare gods
dienstigheid bloeit. 

Juli 12 Jhr. Ernst Frans v. Aylva, grietman v. Baerderadeel, houdt 
rechtdag te Weidum en ordonneert op een klacht van de 
bakkers aldaar over het gedurig slechter worden van hun 
kostwinning, wegens groote invoer van bakkerswaren van 
buitenaf onder het bepaalde gewicht, dat deze invoer wordt 
verboden. De spitse toren te Finkega wegens bouwvalligheid 
afgebroken en niet weder herbouwd. 

„ 21 Wirdum heeft 4 staten of adellijke landhuizen en twee 
boereplaatsen, die eertijds staten geweest zijn. De grond
werken van de eerste kerk zijn in 1204 gelegd door Viglius 
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Hanyama of Hania, een zeer geleerd en \ieedzaam man, die 
zich met geen wereldsche zaken bemoeide noch deel nam 111 
de pai tij schappen Tijdens de piedikatie ontstond brand op 
de boereplaats van oud-grietman Unia en luitenant kolonel 

I Æ OYASDIAE 
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Titelprent der Leeuw ardei Virg-ihus uitgave 

Burmania ondei dit doip gelegen De predikatie moest en 
te Weidum en te Beers worden gestaakt 

Aug 5 Aamt Hanses, hospes m de [onge Pnns te Giouw, laat een 
curieuze zilveren bal Aerkaatsen, en verzeilen een ileugel 
met baltje, mits dat de jagten boven de 22 voet lang zijn 

„ 17 Verschenen De wiskunstige anthmetica toegepast op de 
hedendaagsche negotie dooi L, F Wiersma Alsmede Ren 
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zedig onderzoek wie volgens de instelling van den Heere 
Jesus mogen en moeten ten Avondmaal gaan, 3e dr. door 
ds. M. Swarte te Engelum. 

Aug. 19 Verkoop der helling Altena aan de Mackumer Zijlroede. 
,, 25 Overl. Regnerus v. Andringa, grietman v. Lemsterland, 

voor wien in 1761 een sierlijke graftombe is opgericht in 
de kerk te Oldeboorn. 

Sept. 24 Gedept, richten een missive aan opzichter P. Donama over 
de slechte gesteldheid van Schiermonnikoog. 

,, 28 Verschenen bij Wigeri te E. De geanatomiseerde doctor 
binnen s'huis, nevens een antwoord op den brief van A. 
Blora door Val. v. Thuynen, briefsgewijse opgesteld door 
A. Blom, apotheker te Nijkerk. En: Frisia Nobilis of lijk-, 
graf-, sampt mengeldigten op diverse Friesche edelen. 

Oct. 1 Prof. N. Ypeij treedt op als rector magnificus te Franeker; 
verzen volgen van Paulus Szathmari Hungarus, G. Koen, 
H. J. Arntzenius, A. v. Dorp, R. v. Noord, H. Stapert en 
apotheker J. Schrader, alle verschenen bij W. Coulon te 
Franeker. 

., S Verschenen: Een zamenspreuk over de kunst van prediken 
door David Fordyse, gewezen professor in de philosophie te 
Aberdeen. Gedrukt bij Koumans te L. Het algemeen en 
bijzonder besluit in desselfs uitvoering in desselfs natuur 
en aart enz. door ds. J. Ph. de Schiffart te Wanswert. 

„ 21 Cand. Petrus Nota, geboortig van Franeker, doet zijn intree 
te Oldeboorn met Hand. 21 : 22 en geeft in 1762 uit een 
predicatie over Ps. 103 : 14, 15 wegens het afsterven van 
grietman T. Eycklama à Nijeholt. 

,, 26 Verschenen: Advys over de verhandeling van Taylor van 
het leerstuk der verzoening, beweerende dat dit werkje niet 
Sociniaansch is, door ds. P. St. Muller. 

Nov. 9 Ds. G. Schortinghuis te Rottevalle heeft aanprijzende verzen 
in het werk van ds. M. Antonides te Onderwierurn over het 
borgtogtig lijden van Christus. 

11 Het Blokhuis te Eeeuwarden brandt af. 
,, 30 Verschenen bij Koumans : Eenige keurstof fen uit het O. en 

N. T. door ds. J. Hillenius te Dragten, 2e dr. met kerk-
inwijdingsrede over 1 Kon. 8 : 30. 

Dec. 1 De kerk van Oldeholtpade, waarin eertijds o.a. ds. H. Ma-
riënhof (1683—97), schrijver van het traktaet „Christus de 
gelovige dierbaer" (1689) had dienst gedaan, wordt ver
nieuwd en gewijd door ds. G. Benthem met Jes. 2 : 3. 
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9 Verkoop van 240 abely- en vruchtboomen op Groot Juc-
kema te Stiens. 

14 In putten bij Makkum worden oesters en groenbaarsjes uit 
Colchester gevoed, gespeend en gezuiverd. 

28 Vermist een gouden horloge gemaakt door A. en L. Haak-
ma, horlogemakers te L. met 2 gouden kasten en sagreine 
buitenkast, in de Ie is gedreven Salomo's eerste recht en 
heeft een gouden wijsplaat met doorgebroken middeltje, 
waaronder een blauw plaatje en vergulde datumwijzer. 

30 Verschenen te Amsterdam: P. Wiersma, Nieuwe arithme-
tica of rekenkonst. Bij A. Ferwerda te L. Advys over de 
verhandeling van J. Taylor en over het leerstuk der Verzoe
ning door L. Statius Muller. 

7 Secretaris Dr. Henr. Duivenstein verkoopt op Hinnema 
hornleger onder Jellum 500 iepen en vruchtboomen. 

20 Ds. C. T. Visscher te Pingjum doet ten sterfhuize van ds. 
J. Rudolphi te Witmarsum een rede over 2 Kon. 4 : 1 . 

1 Johannes Joseph Massias, mr. in de Fransche taal, bij de 
Paardepijp te L. houdt 's avonds publyke school van 5—7 
uur. 

15 Overleden te Leeuwarden Jayke van Wyckel, douariere van 
Kuffeler, op wie lijkzangen verschijnen van Frederika Alida 
van Tegneus en J. Meijer. 

17 Aanbesteed het afbreken der oude kerk te Sandfirden— 
Oudega (W.) en het opbouwen van een nieuwe. 

18 R. J. Noordbeek te L. verkoopt de boeken, curieuze glazen, 
fraaije insecten en schilderijen, nagelaten door Jhr. W. A. 
van Unia, old-grietman van Kollumerland. 

22 Verschenen: Praalzuil opgerigt ter gedachtenis van wijlen 
ds. H. Wesselius te Leeuwarden. Harmen Jacobs, timmer
man te Kollum vermeent uitgevonden te hebben om de aller-
zwaarste klok stilhangende met behulp van één mensch te 
doen luiden, waar anders wel 12 menschen tot zware klok
ken nodig zijn. 

23 Voor den scherprechter v. Friesland, Christiaen van Gur-
kum, is op het Oldehoofster kerkhof een graf voor hem 
en zijn familie afgezonderd. Bij het afsterven verzocht de 
weduwe een statenbode en een hofbode voor de aanzegging. 
De buren droegen het lijk. Om door den grooten toevloed 
van menschen bij de uitvaart wanorde te voorkomen, had de 
procureur-generaal de dienaars van de justitie belast een 
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wakend oog te houden. Ds. J. Ratelband houdt een lijkrede 
op ds. H. Wesselius, over 2 Kon. 13 : 20, welke in druk 
zal verschijnen. Op 11 Febr. was hij met een gevolg van 
eenige honderden der aanzienlijksten uit stad en gemeente 
in de Westerkerk begraven. 

27 Gedept, verbieden tot rust en vrede der kerk den verkoop 
van het Sociniaansche boek: Verhandeling van het Leerstuk 
der verzoeninge, door ds. J. Taylor te Norwich, uit het 
Engelsch vert. en gedrukt bij F . v. d. Plaats te Harlingen. 

1 De erven Jan Gortinga verkoopen hun geerntweenderij te 
Dokkum. 

4 Verkoop der boekerij van wijlen Thomes Wopkens. doops-
gezind-leeraar te Harlingen en den schrijver J. Lolcema. 

5 Schelto Hessel Roorda van Eysinga, grietman van Has-
kerland, wijst bij adres de Staten v. Friesland op het gevaar 
dat den rijweg door Oude Haske bedreigt door vergraving 
aan weerszijden en wenscht een bepaling, dat de graverij 
een afstand van 20 koningsroeden ter weerszijden van den 
rijweg moet blijven. 

6 Octrooi verleend aan Benjamin Joseph Troste te Makkum 
tot het aanleggen van oesterputten aldaar. 

8 Verschenen de 2e druk van : Nauwkeurige en duidelijke 
verklaring over de Statuten enz. in Friesland, opgesteld door 
D. Hamerster . Begraven te Deinum, Simon Pars . schrijver 
der stadswaag te Leeuwarden, catechiseermeester in het N . 
Weeshuis, zeer ervaren in de godgeleerdheid; hij vermaekt 
ƒ 15000 aan de diakonie-armen. 

14 Octrooi verleend aan Thr. Tjalling Edo Johan van Heringa 
van Eysinga op het appropieeren en bestalten van eene leg-
plaats voor schepen aan het eind van Irnsum. 

22 Oud Oenema onder Wirdum staat ten verkoop. 

•il 5 Verschenen bij P . Koumans te L . : EHza's doodt en be-
grafenisse ter nagedachtenis van ds. H. Wesselius, voor-
gestelt uit 2 Kon. 13 : 20 door ds. J. Ratelband. 

16 Aanbesteed de herbouw van het afgebrande Landschaps 
tucht- en werkhuis te L. voor ƒ23.125. 

19 Verschenen bij P . Koumans : Kort en beknopt chronykjen 
van Vriesland door C. G. Jacobi, en bij W . Wiger i : Aan
wijzing der schepen, dewelke so als Saturdags als in de 
week van Leeuwarden afvaren, door Henricus Winsemius, 
werkmeester aldaar. 
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April 28 Joh. en Gerben Binnerts, kooplieden te Grouw, verkoopen 

een huis aldaar aan Pyter Theunis, schipper en Bauckjen 
Ansches, echtel. voor 1250 car. gl. 

Mei 2 Hevige strijd in de Luth. gemeente te L,. om de sleutels 
der kerk. Verschenen: Adres aan het Chr. synodum te 
Bolsward. over de stemming van een predikant te Veen-
wouden. 

,, 5 Verkoop der huizinge aan de Vischmarkt te Franeker be
woond door Prof. Cannegieter aldaar, en een fraai ge
stoelte in de Martinikerk ten W. van de Botniabank, be
zwaard met 3 goudguldens jaarl. grondpagt. 

Juni 12 Verschenen bij R. J. Noordbeek te L.: Kalendarium Roma-
norum in usum scholarum. 

„ 14 Te Ballum op Ameland wordt de van hout gebouwde toren 
aan de kerk afgebroken en door een andere van steen ver
vangen. Ook wordt een vast schavot met steenen trap en 
geeselpaal op het plein aan dien toren verbonden. 

,, 15 Zware geschillen over de collatie van Veenwouden, zoodat 
door de beide partijen tegelijkertijd een beroep werd uit
gebracht. De zaak kwam voor de Synode te Bolsward en het 
beroep uitgebracht door Jhr. Justus Barth. de Koning, heer 
van Peize en Mensinga, op ds. Joannes Folkertsma te Tjerk-
gaast, werd goedgekeurd. 

,, 21 Verkoop in de Stadsdoelen te h- van een groote partij 
schilderijen van beroemde meesters. 

Juli 1 Overl. grietman M. Bouricius, wiens grafsteen ligt in de 
kerk van Terband, met dien van Joh. Crack († 26 April 
1652) en van diens vrouw Ansck v. Lycklama († 8 Oct. 
1661). 

,, 14 De inboedel van wijlen Jr. Frans Binnert Aebinga Glins 
van Humalda ten zijnen sterfhuize te Dronrijp op Habbe-
ma-state verkocht. 

„ 26 De compagnie der meekrapplanterie in Friesland vraagt hen 
die in 1756 willen meeplanten zich te willen opgeven aan 
koopman U. W. de Vries te L. 

Sept. 20 Verschenen bij W. Wigeri te L.: Friesche Rymlerv yn 
twaa dielen trog Jan Althuysen, pastoor op dy lytze Jouwer. 

Oct. 1 Prof. H. Venema wordt voor de 4e maal rector-magn. te 
Franeker, wat bezongen wordt door de Hongaren Paulus 
Szathmari en Daniël Vitez, en door G. Koen, J. A. Kesler, 
H. Lemke, apotheker J. Schrader, Regn. Petr. Reddingius, 
alle uitgegeven bij W. Coulon aldaar. 
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Nov. 8 Verschenen: No. 21 van de Wysheit Salomons, handelende 

van de Goddel. Wijsheid, die in de Scheppinge doorstraalt 
en in het bijzonder van aard- en waterbevingen, ter gelegen
heid der wonderbare waterschuddinge op 1 Nov. 1755, uit 
Spreuken 3 : 19, 20. En: Hist. en natuurk. aanmerkingen 
over de aard- en waterschuddinge op 1 Nov., met een opgave 
van een andere waarschijnlijker oorzaak, vervat in een 
brief van J.G.M, door B. j . M. D. 

„ 16 Huwelijk van Dr. Georgius Coopmans en Aukjen Fontein 
te Franeker, waarbij liederen verschenen van H. J. Arntze-
nius, G. Koen, F. de Kempenaer, J. van Idsinga. apotheker 
Jan Schrader. een Duitsch vers van Henrich Wilhelm 
Haubach en een samenspraak tusschen Coridon en Dianyra 
van dr. H. J. Eycklama à Nijeholt en een herderszang' van 
Dametus en Dorilas van den Zeeuw, Petrus Moens. 

Dec. 6 Verschenen bij F. v. d. Plaats te Harlingen: Historie van 
den ridder baronet Karel Grandison, uit het Engelsen. 
Verschenen: Vervolg op de hist. en nat. aanmerkingen over 
de Schudding' van 1 Nov. door ds. J. G. Muller te E. 

,, 20 Verschenen : Voortekenen van de nabijheid van het vergaan 
der wereld door ds. J. G. Muller te E-

21 Ds. G. Benthem, predikt in de kerk te Nijeholtpade, die zeer 
groote verbetering heeft ondergaan, ter wijdinge over Joh. 
10 : 22, 23. 

,, 23 Verschenen : J. Deknatel, Klagt- en Troostdichten over den 
staat van Oostfriesland. En: Joh. Ratelband, Eliza's dood 
en begrafenis er nagedachtenis van H. Wesselius, uit 2 
Kon. 13 : 20. 

,, 27 Verschenen bij A. Ferwerda te E. '• Hist. en Natuurk. Aan
merkingen over de zeldzame Aard- en Waterschuddinge, 
die in de Nederl. en in 't bijzonder in Friesland op 1 Nov. 
1755, 's morgens 11 uur voorgevallen is, door J. G. Muller. 
En: 2e dr. van de Ned. Spectator door Mr. J. van Effen, 
waarin de Spectator van R. Steele e.a. werken met biografie 
van J. v. Effen. 

1756. 
lan. 3 Verschenen: Volledig hist. berigt over de aardbeving van 

1 Nov. 1755. Elke Zaterdag verschijnt: De Verstandige 
Snapsters, kost Yi st. 

24 Verschenen: De polityke Verrekijker op het observatorium 
van natuur- en staatszaken. 

25 Gehuwd te Terband Cornelis Martinus van Haersma en 
Wiskje van Bouricius, waarbij 2 gedichten verschijnen van 
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ds Petrus Nota te Oldeboorn en een Friesch vers, dat 
ondei teekend is AK J P M E 

26 Een eeuw geleden (1656j woonden te Rmsumageest Sjoerd 
•van A-v h a grietman van Dartnmadeel; te Gentim Wibiand 

I -

T' elprent van etn Leeuwarder uitgave (H Ruitjes 1672) 

Roorda, Ie Ysbrechtum, Duco v Bui mama, te Goutum 
Mmne van Emmga, te Bilgaard, Epo van Bootsma, te 
Herbaijum, Rixt van Hei inga wed van Andnes Wahinga, 
te Diomijp, Douwe van Ockmga, te Stiens, Wiek Ockmga,, 
wed ^an houtvester Sibiand Burmania 
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1756. 
Jan. 31 Wegens de Kometenvrees geeft W. Foppes, rekenmr. te L. 

in de L. C. een astronomische verklaring. Verschenen bij 
A. Posthumus te Heerenveen: Zwarigheden tegen de pre-
dicaatsie van ds. J. G. Muller over Luc. 21 : 25—37 aan
gaande de voortekenen van het vergaan der wereld, door 
een weetgierig christen, 1 st. 

Febr. 18 's Morgens 8 uur wordt een nieuwe aardschudding te L,. 
gevoeld. W. Foppes verklaart dat het geen gevolg is van de 
naderende comeet. 

Maart 5 Octrooi verleend aan E. H. van Burmania als man en 
voogd over zijn vrouw Johanna Wilhelmina van Schraten-
bach, tot het aanleggen van een vogelkooi in de Ternaarder 
Polle. 

,, 12 Octrooi verleend aan Jan Bouts Jr. te Amsterdam, tot het 
oprichten van een fabriek te Franeker tot gieterij van piet-
lood en looden pijpen. 

„ 13 Verschenen: Naukeurig voorberigt van de schrikkelijke 
comeet met een onderzoek of dezelve de aarde hevig schok
ken of in brand steken zal, met kopergravure. De 5e druk 
verschijnt 3 maanden later. Verkoop op Jepma-state te 
W.-Nijkerk, van 41 mispelboomen. 

15 Boelgoed op Klein Eankum bij Franeker bewoond door 
Mevr. Wed. Vosma. 

,, 18 Aanbesteed het afbreken der oude en het opbouwen eener 
nieuwe kerk te Rijperkerk. 

„ 21 Gehuwd Everwyn Drabbe, bibliothekaris der Fr. hooge-
school te Franeker en Jonkvrouwe Joanna Cornelia Vrie-
moet, waarop verzen verschijnen bij Jacob Brouwer aldaar 
van H. J. Arntzenius, Johannes Hobbema, Jac. Terpstra, 
Adrianus van Well, Hobbo Lemke, A. 4 M.3 in Frysk 
herdersliet en S. C. Vitringa Juris stud. In lyts Frysk 
Rymke. 

April 3 Verkoop der buitenplaats Woelwijk te Tietjerk. 
,, 10 Verschenen: Afbeeldingen en levensbeschrijvingen van 

eenige voorname personen, met 23 portretten van den plaat
snijder A. v. d. Eaan. 

24 Verschenen: Het bevend Nederland door aardschuddingen 
tot een heilig beven voor God geroepen, leerreden over 
Matth. 24 : 7 en Job 9 :4—6 door ds. C. Blom te L. 

Mei 7 Oud Oenema-state onder Wirdum is afgebroken. 
15 Verschenen: Entwurf van den göttlichen Absichten bey 

Enschaffung uncl Regierung dieser Welt nach Anleitung der 
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natürlichen, Mosaïschen und Chr. Religïon, durch ds. Sta
tius Muller. En : Wiskundige en zedige aanmerkingen op het 
nieuw uitgekomen naukeurig voorbericht van den schrikke-
lijken comeet enz. 

5 Groot Juckema onder Stiens is afgebroken. 

24 Het nieuwe tuchthuis te L. voor de gevangenen geopend. 
3 Vroedsman Rienk Keijert te L. schildert kamerbehangsels, 

schoorsteenstukken, basreliefs en portretten. 

17 Is in de kerk te Oosterlittens aan de pilaar van de trap 
naast aan den predikstoel vastgemaakt een fraaie koperen 
hand en daarop een koperen kroon en doopbekken, om 
welker rand deze woorden: Doopbekken v. Oosterlittens. 
Kerkvoogden J. S. Peyma, Bijsitter, A. Wiarda, Secrets, 
Henr. Grevenstein, Predikant, 1756. 

24 Foeke Sjoerds, schoolm. te Nijkerk (O.D.) opent ten zijnen 
huize een kostschool voor lezen, schrijven, rekenen, begin
selen van Latijn, gronden der Nederl. tale-, godgeleerdheid, 
kerkel. en wereldlijke geschiedenis, land- en kaartkunde, 
boekhouden en psalmzingen en voorts in alles wat tot een 
burgerlijke en godsd. wellevendheid noodig is. 

15 Portret geschilderd van Coppen Lambert Stachouwer, vrij-
heer van Schiermonnikoog. 

20 Ds. Ph. L. Statius Muller, Luth. pred. te Leeuwarden 
benoemd door den markgraaf van Culmbach—Bayreuth tot 
hoogleeraar in de filosofie aan de akademie te Erlangen. 
Hij deed 12 Sept. afscheid met Hand. 20 : 32. Zelfs in het 
gewelf en op de balken zaten toehoorders, zelfs de kerke-
tuin en de consistoriekamer werden opengesteld voor de 
menigte, en ook op straat stond men te luisteren, zoover de 
stem des leeraars reikte. De diakenen der Ned. Herv. ge
meente te L. verkoopen in de tuin van wijlen schrijver J. 
Buma aan de Spanjaardslaan een partij aurikels, tulp- en 
hyacinthbollen, aloës, geraniums enz. door hem nagelaten. 

3 Johannes Jurgens, scheepstimmerman te Grouw en Sijbren 
Sijbrens onder Grouw koopen een stemdragende zathe, 
groot 60 pondem. greidland te Roordahuizum, doende 170 
car. gl. huur, van Engeltje Wiersma en haar man Wybran-
dus v. d. Werf voor 80 goudgl. à 28 st. de pondem. 

11 Mej. Sara Ie Fort in de Peperstraat te L-, lidmaat der 
Fransche gemeente geeft Fransche les, breionderwijs en 
onderricht in alles wat tot de opvoeding van een jongejuffer 
behoort. 

10 
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1756. 
Sept. 18 Verkoop van een groote partij iepen, staande op de stads

wal te Staveren. 
20 De Raden ter admiraliteit in Friesland te Harlingen ver-

koopen een oorlogscheepshol lang 145 voet, wijd 42 voet, hol 
op 't onderste dek 16¾ voet. 

,, 25 Verschenen: Wonderwerken der natuur ter openinge van 
eenige proeven wegens de zeldzame werking der electriciteit 
op de hemelsche lichamen en ter beschouwing van de Co-
meet, die mogelijk staat te verschijnen, door AVytze Foppes. 

Oct. 1 Verkoop van boekerij en schilderijen, nagelaten door de 
oldschrijver Joh. Buma. W. Foppes, rekenmr. en instru
mentmaker vervaardigt machines, die de hoek van de mag
netische stroom uit de aarde aantonen, maar ook de momen-
telijke aanneming dier stroom van kragteloos ijzer, dienende 
om de nette order van de natuurwetten in dezen te ont
dekken. Prof. H. Cannegieter treedt op als rector-magnifi-
cus, waarop poëmata volgen van Paulus Szatmari, H. J. 
Arntzenius, Daniël Vitez Hungarus, J. Terpstra, P. M. 
Ketel, Hobbo Femke, J. A. Kesler, A. v. Dorp, P. Bellaard, 
J. Schrader, alle verschenen bij W. Coulon te Franeker. 

10 Ds. Th. Bymholt, predikt afscheid te Anjum uit Neh. 5 : 19 
en gaf het volgend jaar in het licht: Bondel van 13 leer
redenen bij verscheidene gepaste gelegenheden uitgespr. te 
Anjum 1756—60, 2 dln. 

15 In de hortus der Franeker academie bloeit de plant Musa, 
z.g. Pisang, hoog 28 voet. 

Nov. 3 Ulbo Aylva van Rengers, grietman over Gaasterland, resi
deert op het slot te Rijs. 

„ 6 Verschenen no. 1—4 van de Philantrope à 1 st. 
„ 10 R. Jelgerhuis, konstschilder bij de Vischmarkt te F. recom

mandeert zich tot het schilderen van kamerbehangsels, 
schoorsteenstukken en basrelief, en geeft s'avonds 6-—8. 
les in de tekenkonst. 

,, 13 Verschenen : Jongmansonderwijzer, inhoudende de arithme-
tica enz. door J. H. Knoop. 

Dec. 11 Verschenen bij B. Schiere te Harlingen: Korte en geloof
waardige beschrijving der 28-jarige slavernij van Jan Dek
ker. 

20 Verschenen bij A. Ferwerda te F. Wytze Foppes, Wonder
werken der Natuur of eenige bedenkingen over licht en 
duisternis. 

„ 31 In dit jaar voeren 322 Friesche schepen langs Elseneur-
tezamen 693 maal. 
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1757. 

Jan. 1 Een eeuw geleden woonden te Wirdum Hessel Roorda van 
Eysinga; te Kollum, Ritske van Eysinga; te Finkum, Dou-
wa Walta. 

., 29 De volmachten van Kollum besteden de kerkrestauratie 
aan, het dekken van 14 roeden leien en het maken van 
2 nieuwe pilaren. 

Febr. 24 De Staten van Friesland verbieden den uitvoer van rogge 
en boekweit. Bij Botnia van Burmania op Mammingastate 
te Jellum zijn 60 esschen te koop. 

Maart 4 Sirtema-state te Engelum op afbraak verkocht. 

5 Verkoop van de Froskepolle, groot pl.m. 20 pondemaat. 
Verschenen bij Wigeri te L.: Verhandeling over de pligten 
der Avondmaalhoudende Christenen door ds. J. R. Oster-
vald te Bazel, uit het Fransch. 

„ 14 Tegen de besmettelijke veeziekte gebruikt men een middel 
uit Lij f land, uitgevonden door dr. Fischer, lijfarts van 
wijlen Anna, keizerin van Rusland. 

April 16 Wie onbereide ganzepielken of fierken heeft voor schrijf
pennen adresseere zich bij schoolmr. Gerrit Peuterman 
tegenover het St. Anthonygasthuis. 

20 Eerste steen gelegd van het herbouwde Ponga-state te Mar-
rum door Johan v. Idsinga, zoon van Gysb. Arentsma v. I. 
en Willemina v. Burmania. 

,, 24 Ds. Joh. Eantinga wijdt de kerk te Longerhouw, die geheel 
verouderd en onbruikbaar was geworden, bij haar vernieu
wing in met een leerrede over Zach. 1 : 16. 

¾îei 5 Boelgoed en sterfhuize van R. Eycklama à Nijeholt te Olde-
boorn. 

9 Kerkvoogden van Berlikum verhuren 26 scharren grazen, 
zo oldt als nieuw gras in de burevenne aldaar. Bij B. Schiere 
te Harlingen verschenen: De continueerende geschillen 
onder de protestanten in Zwitserland. Bericht ontvangen, 
dat het schip De stad Hindeloopen, waarop 8 Hindeloopers, 
met man en muis bij het eiland Lis is vergaan. 

14 Te koop een steen- en beeldhouwerij nagelaten door G. 
Nauta te Sneek. 

„ 21 Verschenen: Historis relaas van al het gepasseerde sedert 
den 6 dezer tusschen de troupen van de Oostenrijkers en 
Pruisen bij Praag. 

Juni 11 Verschenen bij Schiere te Harlingen : Dichtkundige laurie
ren gevlogten op de zegenrijke wapenen van Z.M. Frederik 
III , met een rouwklagt op den dood van den Pruisischen 



148 

veldmaarschalk graaf v. Schwerin, alsook een zamenspraak 
tusschen een krijgsgevangen Oostenrijksche en een Prui
sische officier. 

4 Dr. H. Semler. landschapsbouwmr. legt den eersten steen 
van de sluis, van Oudzijl, buiten Dokkum. 

9 Jan van Nijs neemt de beeldhouwenj van Gerben Nauta te 
Sneek over. 

16 Opgericht een Leeuwarder Weduwenfonds, 
21 Gedeputeerden van Priesl. met de overheid der stad Gro

ningen besteden het verplaatsen der beide kapen op Schier
monnikoog" aan. Men bouwt voor de familie Stachouwer 
het verblijf te Rijsbergen, meer ten O. van het dorp. Het 
voormalige landgoed Binnendijken was toen reeds lang, 
door het afnemen van het eiland, verwoest. 

23 Verschenen bij T. Roorda te Heerenveen: Wonderspiegei 
of Staatsvoorzegger. 

30 Verschenen bij Wigeri te L.: Nuttige tijdkortinge of 
stichtel. gezangen door Goitze Lenzes, doopsgez. leeraar te 
Drachten. De Leeuwarder astronomen verwachten eerst
daags den comeet bij de rechtervoet van den Wagenman. 

13 Verkoop van pl.m. 400 last oude friezen, zijnde afbraak van 
Groot Jockama te Stiens. 

15 Gehuwd Jan Casparus Hirzel, heer van Wolflinge, die het 
beleg van Doornik meemaakte, en Feddina Isabelîa Susanna 
baronnesse thoe Schwartzenberg, waarop een gedicht ver
schijnt van Georg Frederic baron thoe Schwartzenberg. 

17 Te koop een bakkerij te Wijnaldum, te bevragen bij Mr. 
Jan Swart, schoolclienaar en dorpsrechter aldaar. 

29 Boelgoed ten sterfhuize van Hans Hendrik v. Haersma te 
Metslawier. 

3 E. S. van Burmania te Kornjum biedt te huur aan de plaats 
gehuurd door bijzitter Claas Meines Gerroltsma te Wier. 

10 Verschenen bij Noordbeek te L. Historisch natuurkundige 
onderwijzingen over het rijk der groeiende lichamen of 
planten door J. G. Ludwig, vert. door J. H. Knoop. En: 
Merkwaardige gevallen van den grave van Mircourt om te 
dienen tot de geschiedenis dezer eeuw. 

14 Verschenen: De te water en te lande reizende Robinson 
van den berg Libanon, uit het Duitsch. 

15 De diakonie te L. koopt voor 8600 car. gl. van vrouwe 
Agatha Wilhelmina v. Aylva aldaar het huis dat van 1693 
—1756 tot prov. munthuis diende om1 tot armhuis te worden 
ingericht. 
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A p u d LEO>TARI>TT3t STBICKTtTM: ÆCEmcooQCö^ 
Titelprent van een Franeker uitgave. 

16 De secretarisklerk D. Klinkenberg te Leiden ontdekt in het 
gesternte van de Tweelingen de verwachte komeet, die een 
staart kreeg van 10 à 12 minuten. 
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Ï757. 
Sept. 20 Douwe Dautenbach op 't huis ter Heyde laat een curieuze 

zilveren pauweveeren zweep verrijden. 

„ 24 Verschenen bij Roorda te Heerenveen: Klederen der ge-
regtigheid voor naakte en ontblote zielen, in dichtmaat door 
N. N. bedienaar des H. Evangeliums in O.-Friesland. 

Oct. 2 De nieuwe kerk te Rijperkerk ingewijd met Haggai 2 : 9-10. 

„ 3 Prof. W. Ouwens treedt op als rector-magnif. te Franeker, 
waarop carmina volgen van Paulus Szathmari, H. J. Arnt-
zenius, Daniël Szathmari, P. Bellaard, A. v. Dorp, ver
schenen bij W. Coulon te Franeker. 

,, 4 Verkoop der boekerij en manuschripten van wijlen advocaat 
Corn. Viglius. 

,, 18 Verkoop der boekerij van wijlen ds. C. Dudinga te Weisrijp. 

Nov. 6 Overl. te Rinsumageest Johan Hicco baron thoe Schwart-
zenberg, generaal der infanterie, gouverneur van Namen. 

25 Verkoop van 180 iepen op den singel van Kingma-State te 
Sweins, bewoond door Mevr. Wed. Beyma. Wie boeken 
heeft geleend van wijlen B. v. Aylva, grietman van Won-
seradeel wordt om terugzending verzocht met het oog op 
de auctie. 

,, 30 Verkoop van zware boomen op het hornleger van Bur-
mania-state te Stiens. Verschenen bij W. Wigeri te L,.: 
J. E. Ostervalt, Over de pligten der Avondmaalhoudende 
gemeente. 

Dec. 17 Gedrukt te Amsterdam: Compendium der kerkelijke wetten 
door ds. G. Nauta te Oudkerk. 

,, 19 Verschenen bij W. Wigeri te E. : De schim van J. v. Olden-
barneveld, aan Philalethes Batavus, door C. C. Boëtius, 
gedicht in anti-Doevesteînsche geest. 

,. 20 Verschenen te Franeker : F. P. Vegelin v. Claerbergen, Dis-
sertatio de religione et anxia judicum cura circa exstimatio-
nem et vitam reorum. 

,, 28 De oude leijen der dorpskerk te Goënga, alsmede de boo
men om het kerkhof verkocht. 

1758. 
Jan. 3 Verkoop der boekerij van wijlen ds. G. Noordbeek te 

Minnertsga. 
,, 23 De bouw eener nieuwe kerk te Goënga aanbesteed. 

24 Jhr. H. W. v. Camstra te Menaldum verkoopt 27 iepen 
aldaar. 
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Verkoop van de nieuwe buitenplaats Vieverenberg te Bui
tenpost, gebouwd 1740, en een heerlijk blaupande huizinge 
te Franeker aán de Stadsplaats, bewoond door Prof. de 
L/ille voor 175 car. gl. 

Verkoop van het buiten van Mr. Wed. van ontfanger Bou-
ritius te Buitenpost. Verschenen bij v. d. Plaats te Harlin-
gen: Schuit e- en jagtpr aatjes, rakende de oude en heden-
daagsche gesteldheid der Ned. republiek. 

Verkoop der boekerij en rariteiten van wijlen bibliothecaris 
en bursae inspector F. Chamois te Franeker. 
Verschenen: Eerste pij laar der algenieene mathesis door J. 
H. Knoop. Gedrukt bij T. Roorda te Heerenveen: Koste
lijke honingdroppels uit den Steenrotze Christus door H. T. 
Wilcocks, uit het Engelsen. 

„ 4 Verschenen: Het vermakelijke z.g.n. dominusspelletie. 

,. 8 Verschenen bij Roorda te Heerenveen: Gods oordeelen be
schouwd als veeier tuchtroeden, in dichtmaat door Marten 
Jans te Lippenhuizen. 

18 Verschenen 2e druk van: Deductie voor Jr. Tj. v. Sixma, 
Jr. M. van Beyma, Jr. M. J. v. Sixma, praetendenten tot het 
vacante grietmansampt van Franekeradeel, overgegeven aan 
de princes-gouvernante in zake de questieuse stemmen. 

19 Gehuwd te Leeuwarden George Frederik baron thoe 
Schwartzenberg en Hohenlansberg en Jonkvr. Sophia 
Elisabeth gravinne van Aumale, waarbij bruiloftdichten 
verschijnen van H. J. Arntzenius, J. Pierson, E. S. v. Bur-
mania, alle bij W. Coulon. 

22 De princes-gouvernante legt door haar eersten edelman 
baron v. Hambroek den eersten steen van het diaconie-
armhuis te E. 

„ 25 Verkocht ten huize van Simon Wink, wijnhandelaar in 't 
Zwart Kruis bij de Waag te L. 17 geboetseerde borstbeel
den, n.1. Democritus, Heraclitus, Diana, Galathea, Jupiter, 
Ceres, Neptunus, Bellona, Bacchvs, Sirene, Cibele, Pom-
pejus, Faustina major, Scipio, Silenus, Polyphemus en de 
koning v. Pruisen. 

April 6 De Staten v. Friesland verbieden den uitvoer van mest en 
statueeren, dat wie klijnlanden wil vergraven ƒ 25.— per 
pondemaat nîoet betalen. 

„ 12 De bouw aanbesteed van een nieuw oranjehuis, een koepel 
in den hortus te Franeker. 

1758. 
Jan. 28 

Febr. 11 

21 

Maart 1 
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25 Aanbesteed het afbreken van de oude en den opbouw eener 
nieuwe pastorie te Garijp, alsmede het vernieuwen van het 
binnenwerk der Welsrijper kerk. 

26 W. van IJtsma in plaats van wijlen Hubbeling benoemd tot 
historiograaf van Friesland. 

27 Verkoop der medailles en munten van wijlen baron F. v. 
Aylva. Gedept, vereeren 750 car. gl. aan Ds. Marius Nauta 
voor zijn register op de Resolutiën der Gedept. (1600— 
1754). 

3 De kerkvoogden van Eagum publiceeren dat in hun kerk 
onder twee groote steenen 2 Holl. heeren liggen begraven: 
Paulus Jans Kley, gest. 5 Sept. 1655 en Wilhelm Kley, 
gest. 1662, die de Wargaster meer hebben drooggemaakt. 
Te Oudega verkocht twee poolsche sleden, nagelaten door 
wijlen Henricus Duyff, secretaris v. Smallingerland. 

13 Verkoop der buitenplaats van wijlen H. H. v. Haarsma te 
Oenkerk. 

27 Te koop: Camminga- State te Oudkerk, bewoond door 
kapitein van Harinxma. Verschenen bij Schiere te Harlin-
gen: Brief wegens den oorsprongk en de gevoelens der 
z.g.n. ernstigen. 

1 Verkoop der huizinge bewoond door Cath. van Ducia v. 
Burmania te Britsum. 

3 Te koop de buitenplaats van H. v. Burmania te Huizum. 
Goudsmid Andeles in de St. Jacobstraat snijdt signetten in 
zilver en staal. 

10 Verkoop van 2 pondem. lands op de Kolken onder Rinsu-
mageest in het klein stuk meenschar. 

14 Te koop het huis te Rinsumageest, bewoond door Mevr. 
Schwartzenberg, douairière Van Aylva. 

17 Gedrukt bij A. v. Linge te L.: Sleutel der Dat. konstwoor-
den, die in de botanye, pharmacy en medicijnen 't meest 
gebruikt worden, door J. H. Knoop. En: Brief aan Damon 
door Mr. J. Moorman. 

27 Verkoop van 65 morgen te veld staand koolzaad aan de 
laatst ingedijkte Bildtpolder. Aanbesteed het voegen en 
repareeren van den kerktoren te Driesum. 

4 Verkoop der boekerij van wijlen ds. M. Remkes te Ternaard. 

7 Octrooi verleend aan Sintje Wybrens molenmaker te Bozum 
tot het maken en verkoopen gedurende 25 jaar van een 
watermachine of molen. 
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17 Een eeuw geleden (1658) is er liniietscheiding gemaakt tus-
schen Smallingerland, Opsterland en Stad en Lande (zie 
ook Res. 7 Sept. 1660), Die tusschen Noordwolde en Vled-
der was reeds opgelost 19 Sept. 1615, en die bij de Friesche 
palen is behandeld 20 Febr, 1664. 

22 Provisioneele palmslag van Toutenburg aan de Zwarte 
Weg te E. 

27-28 De Nederduitsche schouwburg staande op Decamahof in de 
Schrans speelt den lcn middag te 4 uur het treurspel So-
phonisba en het kluchtspel Visioen met het schaapshooft 
of de gewillige horendrager, tusschen de beide stukken in 
dansen Mons. en Mad. Bouhon het korendorschersballet. 
Den 2en avond gespeeld het blijspel Krispijn medicijn, en 
De Wiskunstenaars van P. Langendijk: tusschenbeiden bal
let. 

29 Thomas Gongrijp, mr. schilder te Sneek en zijn broeder 
berichten dat de bijna uitgestorven glasschilder- en brand-
kunde door hen niet alleen in de vorige graad hersteld is, 
maar dat ze zelfs volmaakter kleur hebben verkregen dan 
wel voortijds in Friesland is bekend geweest, gelijk zi:lks 
gezien kan worden bij de konstschilders R. Keijert en R. 
Jelgerhuis te E. en bij F. v. d. Eist te Dokkum. 

. 2-5 Kerkvoogden van Edens doen oproep van hen die gerechtigd 
zijn aan zeker klein, oud, zeer vervallen zitgestoelte in de 
Kerk, en 2 grafkelders, waarvan één geheel is ingestort. 
De Nederd. schouwburg speelt het blijspel: De malle wed
ding of Gierige Geeraard, en het Kluchtspel Broershart of 
De belachelijke duellist. Mr. et mad. Bouhon geven een pan-
dourpantomine. Ook nog gespeeld het treurspel: Schilla of 
de ondergang van Alkathoë en het Kluchtspel Duifje en 
Snaphaan; verder: Krelis Louwen van Langendijk en het 
Kluchtspel Likkepot of loon naar werk; het Treurspel 
Andromache en het Kluchtspel Ligtmis of Mal moertje, mal 
kindje. Mr. et Mad. Bouhon dansen de Tamboer de bas. 

7 Dezelfde schouwburg speelt: De dood van Willem I, treur
spel van Cîaas Bruin en het kluchtspel Vermakelijke rouw. 

14 Gespeeld: het treurspel De dodelijke minnenijd en het 
kluchtspel Het Laantje. 

15 Papegaaischieten te Dronrijp. 
16 'Verschenen bij Roorda te Heerenveen: Geestel. Spijze aan

gaande het laatste oordeel. En: Rouwklagt aan de zalige 
schim van den groten godgeleerde J. v. d. Honert over den 
afval van ds. v. d. Os. IJpe Staak, mr. schilder te Sneek 
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verwittigt, teneinde niemand door de bekendmaking van 
Thomas Gongrijp mocht worden misleid, dat de aloude glas-, 
schilder- en brandkunst bij zijn voorouders verre over de 
100 en bij hem over de 20 jaar is geëxerceert. Zijn werk 
kan bezien worden aan de kerkeglazen te Stavoren. Eng-
wierum, Oldeschoot, Dragten, Oldeboorn, Heeg. Oudega, 
Egten en meer andere kerken en huizen. 

Aug. 18 De Nederd. schouwburg speelt het treurspel: Ada van Hol
land, en het kluchtspel De gauwheit betrapt. 

19 Verschenen: Pomoîogia, d.i. beschrijving en afbeeldingen 
van de beste zoorten appels en peeren door Johann Her-
mann Knoop, prijs ƒ 20.—. 

20 Een Fransche kaper van 4 stukken kanon, sterk 50 man, 
18 Aug. uit Duinkerken gevaren, is 's avonds laat door een 
Engelsch kaperschip van 16 stukken bij Ameland aan de 
grond gejaagd. Het schip was verloren, de bemanning is 
door een visscher te Wierum aan land gebracht. 

,, 23 Verschenen bij Roorda te Heerenveen: Echo op de rouw-
klagt aan de zalige schimme van J. v. Honert door Roze 
G. Z. 

Sept. 6 Daar wordt vermist een snoekgrauwe winthont, wat vos-
agtig van coleur, de beenen van onderen wit, gelijk mede 
voor het borst en op het eind van de staart; die dezelve 
te recht brengt bij Rinze Halma, castelein in de Valk te 
Franeker, zal een ducaat tot een vereering genieten. 

,, 13 Alzo het kerkhof van Jacobi-Parochie geheel in het verval 
is gekomen, zo hebben de kerk- en armvoogden met over
eenstemming van de stemdragende gemeente, geresolveert 
om het kerkhof op te laten hogen en met nieuwe steen 
geheel over te vloeren en te bezanden. 

,, 16 De Nederd. Schouwburg speelt Hester of de Verlossing der 
Joden, en het treurspel Elektra. Verschenen : het staatsrecht 
der Vereenigde Nederlanden, door S. H. v. Idsinga. 

17 Ds. Aggaeus Haitsma, ber. van Wier, schrijver der disser-
tatio De Tabernaculo (1744), doet intree te Midlum met 
Rom. 15: 29, 30. Te Sloten wordt de Wyckelerpoort, in 
1581 gebouwd, afgebroken en door een nieuwe vervangen. 

Oct. 1 Prof. Joh. Schrader te Franeker treedt op als rector-mag-
nificus, waarop Carmina worden gemaakt door Adr. v. 
Dorp, E. H. v. Eldik, Jac. v. Vaassen, Joh. Gerlacius, T. 
Wielant, alle verschenen bij W. Coulon te Franeker. 

3 Verkoop der boekerij van wijlen ds. Joh. S. Stockmans te 
Marssum. 



155 
1758. 

Oct. 5 Aanbesteed het afbreken der oude en het opbouwen eener 
nieuwe kerk te Pingjum. De leien der oude kerk verkocht. 

7 Verschenen bij Schiere te Harlingen: Het gewaande huwe
lijk of de bedriegster ontmomd, kluchtspel. Wordt bekend 
gemaakt aan de liefhebbers van de musyk- en zangkonst, 
dat bij G. v. d. Wal, boekverkoper te L. in 't Nauw, verkogt 
worden allerhande zoorten van gedrukt en geschreven mu
ziek om te zingen, of te spelen op de fluit, waldhoorens en 
andere instrumenten, ook worden bij hem verkocht alle 
soorten van concertlijnen, en gemaakte muzykboeken. 

9 Verhuring van het Tolhuis te Joure met gerechtigheid van 
de tap en annexe tollen, op de rechtkamer aldaar. 

,. 10 Verkocht ten huize van Hendrik Saurlandt, hospes in De 
Drie rozenobles een nieuwe huizinge op Popmaburen met 
2 houtstekken bewoond door Corn. Aebes Backer. 

17 Verkoop ten huize van Sible Bandert, herbergier te Berguni 
aan den Dam, een camp greidland groot derdehalf lopenstal. 

,, 18 Verschenen: Aanspraak van Justus Benevolens aan den heer 
N.N. die onlangs eenen brief van zeker doopsgez. leeraar 
wegens de zaak van den heer v. d. Os op eene zeer aanmer
kelijke wijze onder de fraaie zinspreuk „Hierna beter" be
antwoord heeft. 

,, 24 Verkoop der boekerij van wijlen ds. P. Horreus te Kubaard 
en Waaxens. 

26 Men heeft tijding ontvangen, dat de heer capitein Ha-
rinxma, voerende een Hollandsch oorlogschip en eenige 
koopvaardijschepen onder zijn convooy hebbende, op de 
hoogte van Toulon 2 Engelsche oorlogschepen had ontmoet, 
van dewelke na gedane begroeting uit het geschut, eenige 
officieren aan boord kwamen, dewelke hem zeiden, dat zij 
geïnformeerd waren, dat onder de ladingen der koopvaar-
ders veele contrabande goederen schuilden, weshalven zij 
ordre hadden dezelve te visiteeren. Toen de capitein daar
tegen protesteerde, zeggende dat nooit een Hollandsch oor
logschip gebruikt was om het transport van contrabande 
te favoriseeren, en dat hij geen inspectie zou toelaten, wer
den de Engelschen zoo verstoord, dat zij dreigden hem zulks 
betaald te zetten. Hierop hernam de kapitein, dat zij hem, 
als 2 tegen 1 wel in den grond zouden kunnen booren, maar 
dat hij hun ook beloofde, dat een van hen hetzelfde lot 
zou moeten ondergaan. Hierop gaf hij ordre om het geschut 
in gereedheid te brengen en zond de Engelsche officieren 
van boord. Deze belegden daarover een krijgsraad, waarin 
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besloten is niet met den Holl. kapitein aan den gang te gaan, 
zoodat zij afbrasten. 

Nov. 4 Verschenen bij H. A. de Chalmot: De Jezuiet op de throon 
of de gevallen van Nicolaus I, koning van Paraguai. En: 
Almanak militaire et galant. 

., 8 Rimmer Jacobs is voornemens a.s. winter met de ijsschuit 
te varen van Eaaksum op Enkhuizen voor 25 Car. gl. 

,, 15 De oude kerk te Akkrum op afbraak verkocht. Te huur de 
buitenplaats van grietman E. v. Haarsma te Jelsum. Ver
schenen : Verzameling van opschriften, bestaande in 14 vers-
sen, gemaakt door verscheide liefhebbers, op het nieuw ge
bouwde diaconiehuis te E. 

Nov. 25 Te koop het huis van wijlen ds. J. Edema, emer. pred. te 
Joure, te bevragen bij ds. R. Edema te Terkaple. 

Dec. 6 Verschenen; Uitdaging van de schrijver van de Vaderl. 
historie als onpartijdig historieschrijver, eerlijk man en goed 
patriot, wegens het gezegde in het XIX deel van zijn werk, 
rakende het huis van Orangen. 

,, 7 Verkocht een buitenplaats, bewoond door Sara Hollander, 
vrouw van Dirk Foswert te Workum. Ds. W. G. Red-
dingius heeft de nieuwe kerk te Goënga ingewijd met Efez 
2 : 21. Hij werd in 1780 emeritus en predikt zijn af
scheid met Hand. 21 : 5, 6. 

., 9 Verschenen: W. v. Haren, Gevallen van Friso, koning der 
Gangarieden en Prasiaten, met portr. en vignetten; en ver
schenen bij P. Koumans te E. Leerreden over Jes. 45 : 7 
tot een algemeenen dank- en bedendag; en bij Roorda te 
Heerenveen: Reijzende kramer, verhalende een zeldzame 
historie van een jongejuffer. 

„ 16 In het logement van wed. Treuens op het Schavernek in de 
Duinkerken te L. logeert een konstenarin, dewelke kundig 
is in allerhande extra-ordinaire wetenschappen, die dezelve 
ook aan de hooge en lage stadsperzonen en aan verscheide 
hoven vertoont heeft. 

,_, 18 Verkoop der boekerij van wijlen Joachim van Arum, Med. 
dr. te L. 

„ 20 R. Jelgerhuis, kunstschilder bij de veemarkt te E. presen
teert uit de hand te verkopen verscheide nieuwgemaakte 
kamerschermen. 

1759. 
Jan. 10 Verschenen: Brief aan S. H. v. Idzinga over zijn uitge

geven werk en over de weerdigheid van het volmagtschap 
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ten landsdage in Friesland Verkoop van tufsteen der afge
broken kerk te Pingjum 

Titelprent van een Leeuwarder uitgave. 

17 De L C verschijnt in rouwiand wegens den dood \an 
princes Anna. 

20 Verschenen: Cipressen gevlogten om de lijkbus van pnn-
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ces A. En bij J. Brouwer te Franeker: Rouwklagt ter ontij
dige dood van H. K. H. Anna. 

Febr. 3 Een Friesche depuattie, bestaande uit de H.H. Bergsma, 
O. Z. v. Haren, de Kempenaer, Coehoorn en Sandijk leggen 
het condoleantiebezoek af in den Haag. Bergsma houdt een 
rede, die de Hertog v. Brunswijk beantwoordt. 

10 Verschenen bij Chalmot te E.: Treurtoon op het smertelijk 
overlijden van Kroonprinces Anna. Jan Klinckhamer, 
brandspuitmaker te E. vindt een klein, gezwint brandspuitje 
uit. 

,, 13 De Friesche Staten geven consent tot het huwelijk van 
princes Carolina met den prins van Nassau-Weilburg. 

18 Te Harlingen stort na den Zondagmiddagdienst de Zuider-
brug over de Zuiderhaven in, juist toen vele kerkgangers 
er over gingen. Ruim 20 raakten te water, maar werden 
gered, hoewel vele kerkboeken met zilveren sloten en andere 
kostbaarheden verloren gingen. 

,, 23 E. Andeles maakt een medaille op het nieuwe diaconiehuis 
te E. Verschenen: De gestalte van een gelovige Jood voor, 
in en na zijn bekeering door A. E. Tagister Meijer. 

,, 28 Verschenen: Kort onderwijs om met het meeste voordeel 
couranten te lezen, door J. H. Knoop. 

Maart 1 Verkoop van Oenemastate te Brongerga. Marcus Eentz, 
zilversmid te E. biedt een rouwmedaille der overleden prin
ces aan. 

,, 10 Verschenen: Antwoord van D. G. A. op zijn brief ter 
defensie van 't gevoelen van U. Huber, rakende de weer-
digheid van het volmagtschap. 

„ 12 Een nieuwe vuurtoren te Harlingen in aanbouw. 

17 Verschenen bij T. Roorda te Heerenveen: Klederen der ge
rechtigheid voor naakte en ontblote zielen door ds. B. Vene-
kamp te Oudega, 3e dr. 

19 M. Accama, kunstschilder op de Grachtswal verkoopt vele 
portretten der Oranje-Nassau's en historiestukken geschil
derd door wijlen B. Accama. 

,, 29 De tufsteentoren te Tjerkgaast op afbraak verkocht. 
April 21 Verkoop van houten beelden, scheepskoppen en teekenin-

gen van Jarig Georg v. Burmania, leerling van den boet-
zeerder en teekenaar Gerbrandus van der Haven. Versche
nen bij de Chalmot: Gildearticulen van het nieuw opgerigt 
koopmansgilde te L. 
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April 25 Verschenen: 2e brief aan S. H. v. Idzinga over zijn werk 
door B. van Greven, J. H. Dr. Octrooi verleend aan de 
wees- en armvoogden te Kollum tot zijdespinnen en zeil-
doekmaken voor Holl. reederijen. 

,, 27 Eysingastate te Oenkerk op afbraak verkocht. 

30 E. S. v. B. dicht een carmen nuptiis Auriaco Nassaucis ad 
amicum W. ab Itsma, verschenen bij W. Coulon te L. met 
Nederl. vert. 

Mei 7 Ds. C. Blom wijdt het nieuwe diaconiehuis te L. in met een 
rede, die in druk verschijnt. Verschenen: Twaalf Gebeden 
voor dit huis. 

„ 12 De rekenmr. W. Foppes geeft een rapport in de L. C. over 
de verschenen comeet. 

„ 19 De vuurtoren te Harlingen bij de Westerkerk is ondei de 
restauratie ingestort. 

., 26 Verschenen bij T. Roorda te Heerenveen: Boereavond-
prater, zijnde een wellevende onderwijzer der jonge dog-
ters. Verkoop van 8 pondemaat greide in het Huizumer 
meenschar, doch thans daarvan afgeslat tot vrij land. 

Mei 27 Een eeuw geleden (1659) gaan de Staten met de Leeuw, 
magistraat een accoord aan over het gebruik van Mr. Jans-
schole off kapelle tot een Fransche kerk, naar aanleiding 
van Prof. Maresius' voorstel. Octrooi verleend aan Louis 
Le Maire en Wed. Pieter Aukes de Vries tot het stichten 
van een snuif en verfmolen. 

., 30 Verschenen te Harlingen bij B. Schiere: De wonderlijke 
reisgevallen van Maria Kinkons. door A. G. L. M. 

,, 31 Onderzoek naar Frieslands florenen aan een commissie 
opgedragen en gedaan 6 Maart 1764. Verschenen te Am
sterdam: D. R. Kamphuijsen, Stigtelijke Rijmen en Psal
men. Te Munnekezijl de kerk merkelijk gerepareerd en 
met een nieuwen predikstoel voorzien, waarin de eerste 
predikatie was uit Jes. 52: 7. De Staten van Friesland ver-
hoogen den impost op de koffie met één stuiver en de thee 
met 2 stuivers per pond voor de uitrusting van buitenge
wone equipage van 25 linie- en fregatschepen om te dienen 
tot bescherming van den koophandel en zeevaart der inge
zetenen tegen de kapers, die in groote menigte de zee door
kruisen, en dit te doen in bondgenootschap met de andere 
provinciën. 

Juni 2 De kerkvoogden van Beetgum hebben het kerkhof laten 
vloeren. 



160 

5 Dr. Georgius Hiddema Jr. presenteert te verkoopen een 
heerlijke huizinge en hovinge, staande en gelegen bij de 
Hoeksterpoort te Leeuwarden, door wijlen den oud-Burge-
meester Dr. Abraham Fenema bewoond, met een groot 
behangen zaal. Sieds Johannis, hospes te Stiens laat (Pink
sterdinsdag) een mooie zilveren zweep verrijden; alle vier
jarige peerden zullen mogen draven, mids van sessen klaar. 
Dina Dorothea Wallinga te Marssum naast de herberg ver
koopt schrijf pijlken voor een dubbeltje het bos. 

6 Jan Harmens te Deinum presenteert uit de hand te ver
koopen nieuwe piepegalen. Inteekening opengesteld op Fer-
werda's Adelijk Wapenboek, waarin o.a. voorkomen de 
genealogie van de familie Albada, Aylva, Burmania, Cam-
minga, Camstra, Sixma en anderen. 

9 Verschenen bij Pieter Koumans te L-: Kort Vertoog van 
den Staat en de Geschiedenissen der Kerke des N. Testa-
ments, zo in opzigte van hare grondlegging, uitbreiding en 
verdere opbou, als in derzelver voornaamste bijzonder
heden in een eeuwtij dige aaneenschakeling met de voor
naamste geschiedenissen van alle de Roomsche en Ooster-
sche Keizeren en andere Rijken en Staten en met die van 't 
Joodsche volk van Christus' geboorte tot de helft der 18e 
eeuw, door Foeke Sjoerds, schooldienaar te Nijkerk in 
Oostdongeradeel, met een voorrede van ds. T. Brandsma 
te Oostrum en Jouswier, in 4° ƒ4.—. Bij A. van Linge 
wordt met succes gecontinueerd de publieke leesbibliotheek, 
waarvan de complete catalogus is te bekomen voor 21 st. 

12 Het Christelijk synodus te Leeuwarden wordt met een ge
leerde en gepaste redevoering geopend door ds. Joh. Hen-
ricus Schrader, oudsten predikant der stad. 

13 Gedrukt bij W. Wigeri te L.: Brieven over Denemarken 
betreffende de regeeringswijze, wetten, regtspleging, be
lastingen, koophandel, handwerken en krijgsmacht van dat 
Koninkrijk, uit het Fransch vertaald. Verschenen: Verma
kelijk wapenkundig, geographisch- en historisch spel, be
treffende de voornaamste heerschende staten in Europa en 
dienende om de jongelieden, inzonderheid die van een meer 
als gemene geboorte of educatie zijn, de wapenkunde enz. al 
spelenderwijze te leeren, voorzien van fraaie, afgezette 
wapenkundige titelpiaat door Johann Hermann Knoop, prijs 
22 stuivers. 

19 Aanbesteed het metselen van een nieuwen muur voor de 
kerk te Tjerkgaast en het maken van een nieuwe spits. 

1759. 
Juni 
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21 Aulus van Haarsma, grietman van Achtkarspelen, Gede
puteerde van Friesland, besteedt aan het maken van vier 
vloeddeuren en één ebdeur in s'Lands nieuwe zijlen te 
Engwierum. 

23 Gedrukt bij firma Folkert van der Plaats te Harlingen: 
Klinkdigt op het afsterven van Wijbrand van Itsma, burge
meester van Harlingen. En bij H. A. de Chalmot, en Co. te 
Leeuwarden: Eerste brief van een Hollands koopman aan 
een van zijn goede vrinden over de gegrondheid van 't 
credit van Frankrijk en Engeland, alsmede over de 
publicque fondsen van die twee koninkrijken en over 't 
belang dat de onderdanen van den Staat er in hebben. 

27 De Princesse Douairière van Oranje Nassau vertrekt van 
IJsselstein naar Oranjewoud, om van daar te gaan naar 
Leeuwarden. Verschenen: Een tafel, waardoor men niet 
alleen kan leeren zonder meester het divideeren en multipli-
ceeren, dat anders voor die het rekenen leeren wil het 
zwaarste is, maar waardoor men het direct kan doen, of 
heeft iemand nooit iets rekenen geleert, kost lj/2 st. 

1 Buwe Schiere te Harlingen biedt zijn boekdrukkerij, die 
onlangs merkelijk is vermeerderd en verbeterd te koop aan, 
adres: de kooplieden Eeke Menalda en Tjepke Gratama 
aldaar. 

11 Bij A. Ferwerda te Leeuwarden gedrukt: Kort onderwijs 
op welke men met het meeste voordeel de couranten lezen 
kan, met verklaring van allerlei konstwoorden, alsmede een 
aanwijzing van de voornaamste zee- en koopsteden der 
wereld, door J. H. Knoop, prijs 16 st. 

18 Arent Hansen, castelein in het Wapen van Idaarderadeel 
tot Grouw, maakt bekend, alzoo door het leggen van een 
nieuwe dijk het zeer compleet is om naar Grouw te rijden, 
dat hij aan alle liefhebbers goed logies biedt, en om een 
goed zood vis te eten als anders, mids een dag à 3 van 
tevoren kennis hebbend. 

23 Verkoop van de pelmolen over de Schilkampen buiten 
Leeuwarden. 

28 Gedrukt bij T. Roorda te Heerenveen: Het leven en ster
ven van de princesse gouvernante uit Openb. 14: 13 door 
den hofprediker J. Royer, uit het Fransch, prijs 3 st. 

2 Wed. Meese, op May verhuisd van de Gragtswal te Leeu
warden naar agter de Hoven nabij Mariënburg, verkoopt 
een orangery, meest Italiaansche stammen, myrthen en 

11 
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laurieren, van de twee laatste 2 extra groote bonte Lau-
rustinus, schoone passiebloemen, aloës en andere bijge
wassen. 

1 De kerkvoogden te Tzum bieden het orgel in de kerk aldaar 
te koop aan. Bij P. Koumans te Leeuwarden gedrukt: Zes
tal leerredenen van Ds. Joh. Ph. de Schiffart te Rinsuma-
geest. Gedrukt bij A, van Linge en Comp. te Leeuwarden: 
De eerste stigting en planting der Luthersche gemeente op 
het eiland Curaçao, door Ds. Johann Georg Muller, eerste 
îeeraar aldaar, prijs 7 st. 

10 Gedrukt bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden: Antwoord 
aan Dr. B. van Greven, ammunitiemeester van Friesland op 
zijn tweeden brief rakende de weerdigheid van het volmagt-
schap ten Landsdaage, door S. H. van Idsinga. 

14 Verkoop der stemdragende sathe Galema op Baardaburen 
onder Arum. bij Alle Douwes bewoond. 

17 De rogmolen te Idskenhuizen, de eenige in Doniawerstal, 
geveild. 

22 Gedrukt bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden: Geneeskun
dige verhandeling over de Leucorrhoea of Witten vloed 
door Rindert Reneman, Leov. Fris. uit het latijn vertaald. 

1 Prof. L- C. Valckenaer treedt voor de 3e maal als rector 
magn. op, waarbij carmina verschijnen bij W. Coulon, van 
J. Terpstra. J. v. Vaassen, T. Wielant en Le Febure, theol. 
stud. 

6 Verkoop van een heerlijke sathe met bosschen, wei- en 
bouwlanden te Nijeholtpade, gebruikt door Hendrik Geert 
Poepsken. Bij Jan Hoogland te Harlingen gedrukt: Voor
beeld van de Leer der goddelijke voorzeggingen, door Cam-
pegius Vitringa, en vertaald met voorrede door Ds. Isebr. 
Eil. Harkenroth, rector der Lat. school aldaar, prijs ƒ 1.40. 

9 Ten verkoop aangeboden: drie sathen te Tietjerk onder 
Lutjegeest te Tietjerk, twee met een vogelkooi, le groot 
66 pondem., 2e 198 pondem., 3e 165 pondem., doende 
respectievelijk 50, 140 en 128 car. gl. huur. In het choor 
der kerk te Workum verkoop der bibliotheek lan Ds. B. 
van Gelder, emer. predikant te Gaast. 

10 Madame Bartariny, Italiaansche zangeres, geeft haar laat
ste concert in de zaal van de herberg De Valk te Franeker;. 
zij zingt 6 nieuwe magnifique airs, entree ƒ 1.—. 

28 Ds. Regnerus Braarda, die 4 Mei 1738 met 2 Tim. 4: 2 in 
de oude vervallen kerk te Akkrum zijn intree deed, wijdt 
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nu met Haggai 2 : 10 de nieuwe kerk aldaar in. De predi
katie verscheen in het licht. 

Nov. 3 Bij P. Koumans te Leeuwarden gedrukt: Elisa's rouwbe
drij f ter nagedagtenis van wijlen Ds. Jesaias Hillenius te 
Drachten, lijkrede uit 2 Kon. 2: 12 door Ds. G. Schorting-
huis te Rottevalle. 

„ 6 Boelgoed op de plaats van convoymeester Sloterdyk Wed. 
en Zonen in den Zuidhoek van St. Anna Parochie, daarbij 
100 iepen en esschen. 

7 Jouke Jelgerhuis in de St. Jacobsstraat te Leeuwarden, zil
versmid en gouddraadwerker, maakt allerlei soorten van 
gouddraadwerk. 

17 Auke Stam te Sneek biedt een schuit te koop aan, lang 
over den steven 68 voeten, wijd op de welling 14 voeten, in 
1748 nieuw uitgehaald, van wijlen Tjomme Aukes Stam, 
en liggende in de stadsgracht te Sneek. 

24 Apotheker J. A. Rodenburg te Workum neemt een gilde-
penning aan. 

Dec. 3 Verkoop van een half trekveer Leeuwarden—Dokkum vice 
versa met de quotele geregtigheid aan 't Groninger buiten
veer, laatst bevaren door Hendrik Johannes de Vries, en 
beschreven met 2200 gl. 

,. 8 Te Harlingen opgericht een compagnie van scheepsassuran-
tie, administrateur Philippus Swart, boekhouder in de Sui-
kerraffineerderij aldaar. 

„ 17 Verhuring der kerkeplaats. kerke-losse landen, pastorie- en 
praebendelanden te Marssum. Overl. Prof. J. Arntzenius 
te Franeker, op wiens dood rouwgedichten verschijnen van 
den Sneeker rector Anton de Rooy, D. J. Slotboo en R. P. 
Reddingius. 

,, 22 Te koop aangeboden de buitenplaats Camminga-state onder 
Oudkerk, met gestoelte in de kerk aldaar, en bewoond door 
Jhr. F. H. van Harinxma thoe Heeg. 

., 26 jacque de Blandin in de Speelmanstraat te Leeuwarden 
geeft les in dansen en schermen. 

,, 29 Gedrukt bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden : Nieuwjaars
gift, waarin de kortheid en den snellen loop des mensche-
lijken levens in en onder de gedaante van een zandlooper of 
uurglas wordt afgebeeld, uit Psalm 90: 12, prijs 2 st. Ver-
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koop eener deftige huizinge met cementmakerij gebouwd in 
1759 te Stavoren, met een groote partij duivesteen. 

2 Verschenen bij A. Ferwerda te Leeuwarden de 4e druk 
van De vernieuwde cijffering van Mr. W. Bartjens, 
met een Toegift om ligter sommen te maken, en een 
Korte Practijk om alle speciën tot guldens te maken, 
door Hayke Haanstra, benevens een Rekenkonst voor eerst-
beginnenden door Sierk Nieuwenhuis, landrneter te Leeu
warden. Ook nog bij Denzelfden : Het vermakelijk of z.g.n. 
Dominusspeiletje à 3 stuivers, en een Tafel, waardoor men 
niet alleen kan leeren zonder meester het divideeren, maar 
ook het multipliceeren. Verder bij denzelfden: Jongemans
onderwijzer, kerende op een korte wijze de voornaamste 
wetenschappen (arithmetica, Italiaansch boekhouden, meet-
konst, geometrie, stereometrie, geografie en chronologie) 
door Johann Hermann Knoop, met koperen platen, prijs 
ƒ4.50 en van denzelfden schrijver: Kort Onderwijs op 
welke men met het meeste voordeel de couranten lezen kan, 
prijs 16 st. 

8 Prof. IJpey te Franeker neemt een komeet waar, te mid
dernacht, boven aan de knie van den Orion. 

12 Verschenen bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Wonderwer
ken der natuur (over electriciteit, cometen, enz.) door 
Wijtze Foppes, rekenmeester en instrumentmaker te Leeu
warden, prijs 11 st. 

15 De weesvoogden en voorstanders der armen te Kollum ver
huren een sathe lands groot 66 pondemaat, gebruikt en 
bewoond door Wybo Pytters te Blija. 

17 Ten huize van Willem Freerks te Beetgumermolen finale 
palmslag van de rogmolen van wijlen Aale Reimers, aan 
den rijweg te Beetgum, en een smederij bij de twee leeuwen 
aan den Beetgumerweg. 

19 Dr. Abelus Siccama, advocaat op de Eewal te Leeuwarden 
presenteert uit de hand te verkoopen de huizinge Buiten
rust te Bergum, bewoond door Jan en Tjeerd Johannes als 
huurders, een gestoelte in de kerk aldaar, bezeten door 
Mevr. Wred. Poutsma, en een grafstede, zijnde de tweede 
zerk van de Noorderkerkdeur. 

21 Verkoop van de ter neeringstaande huizinge Alteburg onder 
Tietjerk, waarin tapperij. 

25 Op Burmaniahuis bij de Vrouwenpoort te Leeuwarden ver
kocht een groote partij fraai gewerkt zilver en goud, een 
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menigte fijne lijnwaden, van tafellakens enz voorts kopei 
tm meubelen nagelaten door wijlen generaal van Burmania 

Titelprent eener Leeuwarder uitgave (H Ruitjes, 1665) 

0 \ ei leden te Sondel Gnet Hanses oud 100 jaa» hebbende 
een nakroost van 92 personen 
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26 Jan Disteîsma, ontvanger te Deinum, is voornemens een 
een groote heerenhuizinge te Britsum, genaamd Jornsma-
State, te laten afbreken, waaraan een mooie hardsteenen 
boog, en waarin een goudleeren behangsel, verheven werk, 
in een groote kamer van 30 voet wijd. Verkoop van een 
sathe lands te Reitsum, groot 122 pondematen, doende 450 
car. gl. huur boven de lasten, gebruikt door Haye Tjallings. 

28 Inplaats van op Zondag 27 Jan. wordt de Berlikumermarkt 
des Maandags gehouden. 

29 Abelus Wiarda, secretaris van Baarderadeel, presenteert 
te verkoopen een sathe te Idskenhuizen in Doniawerstal, 
zeer uitgestrekt in grootte, doende 200 car. gl. huur, doch 
vóór de veesterfte 295 car. gl. vrij land. 

4 Publieke verhuring van het houden van den lombard te 
Staveren voor 15 jaar. 

9 Timmerman Hyike Stienstra te Leeuwarden presenteert 
te verkoopen een partij lambrizeering, een kamerbehangsel, 
een mooie tinkast, en 2 marmeren drempels. 

10 Wytze Foppes te Leeuwarden neemt 's avonds 9¾ uur 
een komeet waar, 31 graden, 15 min. der linkerknie van den 
Orion, 18 gr. 2 min. van het Stiers-oog Aldebaron en 21 
gr. 26 min. van de Zuidelijkste in het Zevengesternte. De 
loop dezer komeet heeft veel overeenkomst met die van 
1664. Verschenen: W. v. Haren, Drie Psalmen. 

18 Secretaris Munnick te Joure presenteert te verkoopen een 
deftige herberg naast de Koemerk aldaar. 

20 Op den dank-, vast- en bededag collecteert men te Leeu
warden in de Geref. Kerken ƒ 2753. Ds. P. Rutgers preekte 
in de Groote Kerk over Micha 6 :9 en Ds. J. Ratelband 
over Ps. 29; in de Galileër Kerk Ds. C. Blom over Jes. 
63 : 7,; Ds. J. H. Schrader over Jes. 1: 2—4; Ds. H. van 
Hiltrop in de Westerkerk over Jes. 26:10, 11; Ds. W. 
Winterswijk over Deut. 30: 19, 20 en in de Pransche kerk 
Ds. J. Courtonne over Jeremia 47: 6. 

23 De steen- en beeldhouwer Jan van Nys te Sneek verkoopt 
soorten beelden en gipsen tuinsieraden naar het leven ge
boetseerd ; de beelden, van 2)4 voet à ƒ 3 ; van 3 voet à 
ƒ5 .—; van 4 voet f7.—; van 5 voet à ƒ 10.— Hij boet
seert ze ook in potaarde, en snijdt ze in hout; ook levert 
hij zolderplafonds in gips of pleister met beeld-, sieraad-
en lijstwerk. 

28 Verkocht ten huize van Durk Tjallings, herbergier in De 
Drie Pylaars te Drachten 100 korven bijven, een honigpers 
en ijmkersgereedschap. 
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Dr. H. Meekhof, secretaris van Stellingwerf Oosteinde, 
presenteert te verkoopen 1000 zware eiken in de dorpen 
Oldeberkoop, Nijeberkoop, Makkinga, Donkerbroek, Haule, 
Oosterwolde, Fochteloo, Appelscha en Elseloo, bij den 
executeur J. Schuirer, herbergier te Makkinga. 

3 Finale palmslag van een deftige bakkerij te Rien met een 
zolder tot een herberg op Rienster paardemarkt, bewoond 
door Hendrik Libbes. 

4 Finale palmslag van Ie. een buitenplaats te Loïnga (ge
boden 1800 goudgl.), 2e. een sathe lands aldaar, 87}4 
pondem. gebruikt door Thomas Sybes wed. en verhuurd 
voor 3 jaar aan Pieter Wybes Tolman, alles ten huize van 
P. v. d. Velde in Het Wapen van Wymbritseradeel te 
Sneek. 

6 De magistraat en vroedschap van Franeker presenteert bij 
afbraak te verkoopen het achtergedeelte van het stadhuis 
aldaar. Verschenen bij W. Coulon te Franeker: Poemata in 
honorem Prof. E. Wigeri, C. E. de Lille en F. U. Winter, 
van Ds. P. Nota, te Oldeboorn, Dr. ƒ. Terpstra, J. Schrader, 
apotheker, AE. Saagmans, J. U. stud. Drie klinkdichten 
van Feiko van der Ploegh, Math. stud.; D. J. Slotsboo, 
Ljtt. Stud.; G. L. Renaud, Med. Stud. 

10 Dr. Willem Sloterdijk te Makkum presenteert te verkoo
pen een scheepshelling met woonhuis aan de Groote Zijl-
roede aldaar, gebruikt door wijlen Ype Feckes. 

12 Gedrukt bij Dirk onder de Linde te Amsterdam een Ode 
in 't Fransch en Duitsch vertaald door Willem van Haren, 
zijnde een vertaling van zijn Het Menschelijk Leven. In 
de Leeuwarder boekhandel te bekomen: Godgeleerde en 
historische verhandeling over het huwelijk van princes 
Carolina met den Lutherschen prins van Nassau—Weil-
burg, benevens: Brief van een Hagenaar aan een A.mster-
dammer over deze verhandeling door M. v. B., rechts
geleerde. 

15 Verkoop van de kostelijke heerenhuizinge met koetshuis en 
stalling in de Groote Kerkstraat te Leeuwarden, laatst bij 
wijlen Jhr. A. van Haersolte bewoond. Octrooi verleend 
aan de Compagnons en eigenaars der vaart loopend van 
Surhuisterveen. noordwaarts tot in het Koloneldiep, met 
tillen en vallaten tot het invorderen van tollen en contri-
butiën in het accoord met de voornaamste ingezetenen om
schreven. 

1760. 
Maart 1 
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Maart 17 Kerkvoogden Aan Berlikum verhuren de scharren in de 

bureweide. A^erkoop van het tichelwerk met knechtswonin-
gen op den Zuidkant der Zijlroede te Makkum, gebruikt 
door den mede-eigenaar Gerben Rintjes aldaar, en 2 smeer
hellingen aan de Zijlroedewal, van Wybe Lieuwes wed. 

„ 20 In de haven van Lemmer en op de reede liggen 31 koffen, 
galjoten e.a. zeeschepen, waarvan 15 bestemd naar 
Frankrijk. 

„ 29 De magistraat van Leeuwarden laat 33 graven op het 
Jacobijner kerkhof, beginnende bij het klokhuis, verkoopen. 

April 23 Bij F. van der Plaats te Harlingen wordt de bibliotheek 
verkocht van wijlen Jacob Dronrijp, burger-kolonel aldaar. 

8 Boelgoed van vee, wagens, landbouwgereedschap en spie-
geljacht met zeil en treil op Hermana-State van wijlen 
Jhr. A. van Haersolte. 

„ 12 Finale palmslag van de heerlijke sathe Epema te Friens, 
groot 70 pondem. bewoond door Pibo Dirks Bangema, en 
van de Vathé's Klein Roorda en Nania, beide groot om
streeks 70 pondem. onder Warga. Verkoop der sathe Do-
tinga-State te Dronrijp met zwanejacht. Rienk Jelgerhuis, 
konstschilder in de Groote Kerkstraat te Leeuwarden, schil
dert allerhande soorten van kamerbehangsels en schoor
steenstukken. 

,, 23 Alwie onbereide gansepielken off fierken heeft, die tot 
schriefpennen konnen bereid worden, adresseere zig aan 
Gerryt Penterman, schoolmr. aan de Gr. Kerkstraat over 
het St. Anthonygasthuis te Leeuwarden. Verschenen : Pybo 
Steenstra, Grondbeginselen der Stuurmanskunst. 

., 25 Een eeuw geleden (1660) woonden te Ternaard E. Sicco 
van Ayrva; te Lutjewolde Feijo van Scheltema; te Oenkerk 
Scipio Meckema van Aylva; te Waaxens Homme Harinx-
ma; te Ee Ebel Meckema, wed. Humalda; te Marssum 
Eets van Hiddema, wed. van grietman Eysinga; te Tjerk
werd Watze van Camminga, vrij- en erfheer van Ameland; 
te Makkum Bonne van Donia; te Ee Sjuck van Humalda; 
te Nijkerk Frederik van Groustins; te Menaldum Tjalling 
van Camstra. 

., 30 H. S. Heymans, estrikbakker op het Vliet te Leeuwarden, 
vraagt een estrikvormer. Gedrukt bij A. Ferwerda te Leeu
warden : BeschouAvende en werkdadige Hovenierskunst, door 
J. H. Knoop, prijs ƒ6.50. De Friesche kapiteins, die met 
hun schepen in April de Sont passeerden zijn: Cornelis 
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Siebes Rotgans uit Dantzig, Ruert Teakes uit Koningsber
gen, Jan Tekles Wagner uit Kopenhagen, Luytie Lucas uit 
Koingsbergen, Jan Jacobs de Groot uit Bergen, Bauke F. 
Jager en Aldert Sickes beide uit Bergen, Sjouke Geerds 
uit Dantzig, Lolke Hilles uit Bergen, Jacob Dirks Visser uit 
Ro stock. 

10 H. A. de Chalmot te Leeuwarden geeft uit het bibliogra
fisch werk De Nederlandsche Lettercourant. 

12 Gerlof Corwi¾^s wordt hospes in de herberg De Valk te 
Harlingen. Aan de Amsterdamsche beurs is de prijs van de 
Friesche tarwe 56 à 62 goudgl. van de Friesche wintergarst 
42 à 50 goudgl. van de Friesche zomergarst 26 à 32 goudgl. 
Op de Schanserwal betrekt Ds. J. Dix de nieuwe pastorie 
van Nijehaske. 

17 Bij T. Roorda te Heerenveen gedrukt: Geestelijke Uit
spanning, stichtelijke gezangen door Gerben Eelerts uit 
Leeuwarden, prijs 8 st. H. A. de Chalmot te Leeuwarden 
biedt aan: De Leere der Geref, kerke vervat in de Heidelb. 
Catechismus bevestigt met de getuigenissen der Heilige 
Schrift en beknoptelijk voorgestelt in de tafelen van Festus 
Hommius met derzelver toe-eigeningen van Joh. Spiljar-
dus, nieuwe druk met voorrede van Ds. N. Willens. 

28 Alle heeren en juffrouwen, die genegen zijn de Fransche 
taal volkomentlijk te leeren in hunne huizen, konnen haar 
adresseeren aan Antony Gironnet, spraakmeester ten huize 
van Ernst Veldman op de Nieuwe buuren te Leeuwarden. 

31 Gedrukt bij A. Ferwerda en Gerrit Tresling te Leeuwar
den: Onderwijzer der boeren of landblieden, opgesteld door 
een voornaam heer en liefhebber van 't landleven, prijs 
22 st. 

15 Prof. E. L. Vriemoel te Fr. overleden, gedichten volgen 
van H. J. Arntzenius, Ds. E. Viglius te Beers en Jellum 
R. P. Reddingius, Andreas Vos, alle verschenen bij W. 
Coulon te Franeker. Dat van Viglius eindigt: 

Forst Jesus, Kerken hooft, bestier van uw gesanten, 
Roept gij dees' trouwe Folk, hebt gij hem afgelost, 
Aanschouw het groot verlies, gae weer een Ceder planten. 
Neem acht op het Friesch Atheen, versie dees swaare post! 
Ey vaeders va Gods Kerk, die deze school moet bouwen, 
Kom aen, gedenk de krak die thans uw school nu smart, 
Een wagtend oog is thans van haer die U vertrouwen, 
Rechtaerde Vaders, die 's Lands welsijn neemt ter hart. 
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Juni 17 Bij H. Strick te Leeuwarden verkocht de bibliotheek van 

wijlen ds. Jesaias Hillenius te Drachten. 

18 Gedeputeerde Staten van Friesland besteden de reparatién 
aan der Nieuwe Zijlen onder Engwierum, conditie's bij 
's Lands bouwmeester H. Semler. 

„ 21 Wagenmaker j . Arents naast het Nieuw Bîauwhuis buiten 
Leeuwarden presenteert te verkoopen een fraaie straatkoets 
met spiegelglazen en met rood trijp gevoerd, benevens een 
vier-manne-lichtverdekte wagen met geel trijp gevoerd. De 
burgemeester en veerschipper Oege Meevis te Sloten pre
senteert uit de hand te koop een welbezeild veerschip in 't 
jaar 1749 nieuw uitgehaald, lang 68 voet, wijd 17¾ voet, 
hol 4¾ voet. 

23 Gedeputeerde Staten besteden de reparatiën aan der oude 
Schoterzijl. Verschenen: Verhandeling over het Jagtrecht 
der W.-Friezen door J. Bent. 

,, 25 De bakker Johannes Alles te St. Jacobi Parochie presen
teert te verkoopen een extra mooie stal bijen, bestaande uit 
70 à 80 korven met de gereedschappen, op 't Westeind van 
het dorp. 

,, 26 Verkoop van de afbraak eener standermolen, die gestaan 
heeft in de Aalsumerpoortster dwinger binnen Dokkum. 

Juli 1 Prof. H. Cannegieter te Franeker bedankt voor zijn be
noeming als hoogleeraar in de rechten te Urecht. H. A. de 
Chalmot te Leeuwarden verkoopt de bibliotheek van Dr. 
B. Idema, in leven Landschaps medicus te Leeuwarden 

,, 4 Curatoren der Franeker hoogenschool benoemen Dr. Samuel 
Hendrik Manger, predikant te Oud- en Roodkerk, tot hoog
leeraar in de Hebr. en Oostersche talen. Ook is de Jaar
wedde van Prof. Ant. Brugmans aanzienlijk vermeerderd. 
Verder is de tabernakel, die met veel moeite en kosten door 
wijlen Prof. Vriemoet is opgemaakt, tot nut en dienst der 
Academie gekocht, om op de bibliotheek geplaatst te worden. 

,, 7 De Staten van Friesland resolveeren dat de gouden gerande 
ducaat binnen de provincie niet hooger zal gelden als 5 gl. 
en 3 st. Verhuring van vier hovingen buiten de grachten 
van Lettinga-State te Britsum. 

,. 9 Doeke Piers te Birdaard presenteert uit de hand te ver
koopen 18 ,,rookenv best Hooglands hooi, zonder regen ge
wonnen. 

10 Gedeputeerde Staten van Friesland besteden de reparatiën 
aan van de Munnikezijl in Kollumerland. Men vervangt 
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het oude stadhuis te Sneek door een nieuw, eveneens een 
gedeelte van het stadshuis te Franeker (1591). 

11 Gedeputeerde Staten van Friesland verhoogen de premie 
op het vangen van musschen tot op twee penningen op 
iedere musch, die wordt gevangen en gedood. 

14 Verhuring van alle boomvruchten op Lauta-State te Wier. 

24 De magistraat van Staveren besteedt het maken aan van 
een nieuwe Landpoort aan het Noordeinde der stad met 
portierswoning daarop. 

9 Bij de konstvermaarde Jan Klinkhamer te Leeuwarden is 
te koop de door hem uitgevonden potvaasfontein met 2 
watervallen en zijn zelf vervaardigd brandspuit je, waardoor 
2 menscheu een brand kunnen blusschen. Uitgegeven bij 
A. van Linge en Co. te Leeuwarden: Nieuw Schriftuurlijk 
Schoolboek met 60 prentverbeeldigen à 6 st. Ën: Histori
sche kinderbijbel of Schriftuurlijke Lusthof met 252 prent-
verbeeldingen, prijs 16 st. 

12 Robert Henrich baron -\an Hambroick tot Arenthorst legt 
uit naam van den minderjarigen prins Willem V den eer
sten steen van hef nieuwe gebouw aan het Stadhuis te Leeu
warden, in tegenwoordigheid van de princes douairière 
Maria Louise. 

13 De alom in Europa vermaarde oculist Hillmer, die vele 
duizenden tot hun gezicht geholpen heeft, logeert in 't 
Heerenlogement op den Wirdumerdijk. De old-f iscaal Hui-
singa te Makkum maakt bekend, dat bij hem te koop is 
nieuw overgekomen zwartsel in groote en kleine tontj es en 
platte ,,budden" of laden. 

16 Te koop aangeboden een pelmolen met 70 voets roeden met 
de huizinge van 2 kamers, staande op de stadswal bij 't 
Hoogend te Sneek. Bij G. Tresling te Leeuwarden in de 
Peperstraat in De Zaadzaaier gedrukt: Vermakelijk Kaarte-
spel à 6 st. Schoolmeester H. Eykhoudt in de Groote Hoog
straat te Leeuwarden biedt te koop of te huur aan een 
staartstuk met 3 registers, gemaakt door M. Schwartsburg; 
hij ruilt in clavecimbels of dubbele clave-cordiums met 
pedaal. 

20 J. D. Theune op de Turfmarkt tusschen de Tuinen en de 
Koningstraat te Leeeuwarden presenteert zijn dienst tot het 
lesgeven in koperdrijven en handteekenen. 

23 Jhr. E. F. van Aylva, grietman van Baarderadeel, maakt 
bekend dat u n alle hoornbeesten die op de Bozumerjaar-
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markt van 10 Nov. zullen komen, geen marktgeld zal wor
den betaald en dat die de meeste daar brengt op een ander 
jaar daar ook vrij van zal zijn. 

Aug. 25 Hndrik Jans, kastelein in De Zwaan te Balk laat verrijden 
een zilveren zweep; alle paarden zullen toegelaten worden, 
mits van zessen klaar en koopmanswaar. 

„ 30 Joeke Wybes, hospes op de Olde Galileën buiten Leeu
warden, laat verloten een koperen uurwerk, dat bij het 
slaan een partij huzaren, soldaten en scheepsvolk vertoont, 
ieder lot doet 20 stuivers; daarop zijn 36 loten. 

Sept. 1 Verkoop van een fraaie, deftige huizinge naast de Kan
selarij te Leeuwarden, bewoond door dr. E. A. van Idema, 
met Engelsche schoorsteenen en zomerhuizen buiten de 
Tuinsterpoort aan de Noordzijde van het Vliet. 

„ 13 A. Ferwerda en G. Tresling te Leeuwarden geven uit: De 
conjunctie van Venus met de zon in het jaar 1761, den 6en 
Juni, met bijvoeging wegens de conjunctie van Saturnus 
met Jupiter in 1762, met koperen platen door Wytze Fop-
pes. Om het eerste ongewone verschijnsel waar te nemen, 
begeven zich eenige Fransche sterrekundigen naar O.-Indië 
en De Kaap en Engelsche astronomen naar St. Helena en 
Benkoelen. De turfmaat, die in Westdongeradeel grooter 
was dan in de naburige grietenijen, wordt met de anderen 
gelijkgesteld. Ruurd Hanses, kastelein in 't Grauwe Paard 
te Holwerd, laat met kennis van de kerkvoogden en met 
approbatie van den grietman een zilveren zweep verrijden. 

,, 14 De kerkvoogden te Bozum verhuren een schoone herberg 
en stalling aldaar, voorzien van een groote, zeer vermake
lijke bovenkamer. 

Oct. 1 Prof. A. Gillezen treedt op als rector. Verzen volgen van 
R. P. Reddingius, A. v. Well, J. Ekama, A. Vos, J. de Rijk. 
Verkoop van 20 pondematen eiken kaphout en het bosch 
van de old rentmeester H. H. van Haersma in Kuikhorne, 
ten huize van Rienk Daniels bij 't tolhek aldaar. 

,, 7 Ten huize van den herbergier Ane Schingen op Oude-
Bildtzijl laten de gecommitteerde Raden ter Admiraliteit in 
Friesland verkoopen het Admiraliteitshuis op Nieuwe 
Bildtzijl. 

,, 8 Wordt vermist een beenen tabaksdoos met beelden be
werkt, los deksel en zilveren rand, onder het plat met een 
een voetje en zilveren band. Verschenen bij A. Ferwerda 
en G. Tresling te Leeuwarden, de 5e druk van Het Ver
makelijke Kinderspel met meer dan 250 nuttige konsten en 
wetenschappen. 
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t>j P IE T E R A L D E A V E R E L D T , Boekverkoper, 1732, 

Friesche titelprent, huldigende de techniek. 

Oct. 13 Te koop de herberg De Nieuwe Hopzak, hoek Peperstraat 
te Leeuwarden. 

,, 15 Verkoop der helling aan de Zuidkant van de Zuiderhaven 
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te Harlingen, ten Oosten van de Admiraliteitswerf aldaar, 
eigenaar wijlen Hendrik Jansen Jongma. 

Oct. 18 Uitgave van A. Ferwerd en G. Tresling: Adelijk en aan
zienlijk Wapenboek van de VII provinciën, in folio, prijs 
ƒ47.10; II Nederd. Concordantie des O. en N. Testaments 
door A. Trommius. 3 dln. ƒ32 ; III. Kerste Pylaar der 
Algemeene Mathesis door J. H. Knoop, ƒ4.50; IV. Poino-
logia door J. H. Knoop, fol. ƒ20.—•. 

Nov. 1 Verscheen bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden; Kort dag 
duidelijk onderwijs van 't Italiaansch boekhouden door J. 
P. Aubert. 

,, 5 Verkoop te Loenga, circa 400 zware hoogstamde ijperen 
boomen, linden, appel- en peereboomen, wilgen, ligusters 
enz. 

„ 8 Gedrukt bij A. van Linge en Co. te Leeuwarden: De huis
houdelijke hovenier, dl. II door J. H. Knoop, hortulanus 
en mathematicus, ƒ 0.30. 

10 Provisioneele paîmslag van een groote, deftige en wel ter 
neering staande huizinge bij Jelle Corvinus, mr. schoen
maker, gebruikt op de Noordkant van het Vliet æ Leeu
warden. 

18 Verkoop van 500 à 600 iepen op de Wildehornster singel, 
loopende van de Witte brug tot nevens 't Poeltje, bij Joure. 

19 De officieren van het Groot-Veerschippersgild te Harlingen 
adverteeren, dat de Harlinger beurtman op Amsterdam 
vice versa van 12 Nov. tot 12 Febr. bij vaar baar weer en 
en wind driemaal weeks zal varen, n.1. van Harlingen op 
Amsterdam Zondags, Woensdags en Vrijdags, 's morgens 
9 uur en van Amsterdam op Harlingen Maandags, Woens
dags en Vrijdags, 's avonds met Boomklok luiden. 

,, 20 Verkoop van 400 zware iepen met een partij es^chen en 
abeliënboomen op het hornleger van Beslinga-State te 
Friens. 

,, 24 Dr. B. R. van Theeken verkoopt ten huize van Simon Sieks 
Baarda te Berlikum de chirurgijnswinkel van mr. Joost 
Hofman aldaar. 

„ 26 Bij A. Ferwerda en G. Tresling herdrukt: De ware hope 
en verwagtinge Israèls of de triompherende waarheid, ver
toond in eenige zamenspraken, gehouden op bijzondere 
tijden tusschen den geleerden rabbi Hertog Le\y, leeraar 
der Joden te Leeuwarden en de koopman Jacobus Bosch, 
verdeeld in 16 samenspraken, prijs 22 st. 
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Nov. 27 E. M. v. Burmania geeft een lijst van Friesche kerken, 

wier patroon weleer was St. Maarten, n.1. Dokkum, Bols-
ward, Sneek, Franeker, Kollum, Koudum, Hallum, Hein-
pens, Minnertsga, Oos+erend, Oudega (W.), Sibrandeburen, 
Westergeest en Wirdum. S. Nicolaas: Kornjum, Her-
baijum, Indijk, Huins, St. Nicolaasga, Nijhuizum, Pop-
pingawier, Wiewerd. S. Gertrude: Workum, Abbega, Ak-
marijp, Beets. S. Johannes: St. Jansga, Santfirden, Rin-
sumageest, Tjalhuizum. S. Maria: Staveren, Nijehove te 
Leeuwarden, Mantgum, Schillaard. Hij deelt tevens in zijn 
canteekeningen mede, dat Balthazar Bekker een pen had 
van tin, waarop gegraveerd stond: Balthasar Bekker 
S.S.T.D. et V.D.M. Opus Virtutis Veritatisque triumphat. 
Ook, dat Bekker had verklaard, hij met vrucht den dienst te 
Oosterlittens bekleedde, dog viel deselve niet gemackelijk te 
plucken, om den tegenstand dergenen die de goederen der 
kerk besalen, en sijn pogen tot verbeteringe bij den overste 
op 't hatelijkse overdroegen. 

Dec. 11 Verschenen bij Bouwe Schiwers te Harlingen: Hist. Ver
haal van hetgeene voorgevallen is rasschen Jhr. O. Z. v. 
Haren en zijne dochters, door een vrije penne. Aanbesteed 
in de herberg te Langweer het maken van een nieuwe 
schepradsmolen van 42 voet vlucht. 

13 Bij A. van Linge en Co. te Leeuwarden gedrukt: De voor
treffelijkheid van Christelijke liefde, en werken der barm
hartigheid, ter gelegenheid van een algemeene collecte, die 
op het eiland Curaçao, onder de gunstige toelating van den 
heer Gouverneur gehouden is, tot het bouwen van een Luth. 
kerk aldaar, leerrede over Matth. 5 : 7 door Johann Georg 
Muller, leeraar der Luth. gemeente op Curaçao. J. H t 

Knoop heeft voltooid zijn geteekend plan van Leeuwarden. 

31 In 1760 zijn te Leeuwarden gedoopt: 162 zonen en 146 
dochters, en kerkelijk geproclameerd 202 paar. 

1761. 

jan. 3 De old schepen Louis Le ïvlaire en de wed. van Pieter 
Aukes de Vries te Leeuwarden maken bekend, dat hun ge-
octroij eerde molen voltooid en gereed is tot het malen van 
rappé en Spaansche snuif. 

7 Te koop de chirurgijnswinkel van Jacob de Jong te Tzum. 
16 Vernieuwing van het placcaat nopens de kalkbranderij in 

Friesland. 
, 19 Boelgoed ten huize van M n r . clouairière van Burmania 

te Leeuwarden. 
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Febr. 4 Benedicttts Levy in de Groote Hoogstraat te Leeuwarden 

tegenover schepen Couperus verkoopt allerhande gebor
duurde mans- en vrouwelubben en halsdoeken. 

„ 14 Te koop een kofschip, lang 40 voet, wijd en hol naar 
advenant, oud in het 4e jaar, met zeil en treil, liggend op 
het West van Oldeboorn, adres wed. van Lourens Jans 
aldaar. 

Maart 5 Secretaris Alberda verhuurt voor 5 jaar de nieuw-betim
merde buitenplaats Ponga-State te Marrum, hebbende 7 
kamers, keuken en 2 kamers voor dienstboden, groote wijn
en bier- en molkenkelders, alsmede een groote hovinge en 
keukentuin binnen gracht en singels liggende, met een 
hovinge buiten de gracht, doch aan 't hornleger behoorende, 
met vruchtboomen en aangename wandelingen. Dr. G. 
Schultz laat bij Jan Corvinus, hospes te Franeker, een 
tichelwerk verkoopen buiten Franeker op 't Vliet. 

7 H. A. de Chalmot te Leeuwarden geeft de catalogus uit 
zijner leesbibliotheek, meerendeels bestaande uit historische 
werken, reisbeschrijvingen en romans in 't Nederduitsch en 
Fransch. 

,, 14 Te koop of te huur een heerenhuizinge met hovinge en 
singels te Jelsum. 

,, 20 De Staten van Friesland doen publicatie van het gewijzigde 
reglement op de springhengsten. 

„ 24 Bij den herbergier Johannes Voogt te Rinsumageest wordt 
verkocht een heerlijke rogmolen met bakkerij te Akker-
woude. Ten huize van de hospita Johanna de Gies te Nes 
op Ameland wordt op afbraak verkocht de peldegarstmeu-
len aldaar. 

Te koop een mooie tuin op de Zuidkant van het Vliet te 
Leeuwarden, met twee zomerhuizen, adres de koekebakker 
Clemens van Haeften op de Tuijnen aldaar. 

De secretaris der Franeker academie P. R. Brouwer ver
koopt de bibliotheek van wijlen Prof. E. L. Vriemoet. 
Gedrukt bij Jan Hoogland te Harlingen voor de 6e maal : 
Kort Begrip der waare Godtgeleertheit door ds. Henricus 
Siccama te Leeuwarden, prijs 24 st. 
Bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden te bekomen: Boere-
verhaal van geplukte Gys aan slaeuwe Jaep wegens zijn 
Amsterdamsche zwierpartij, 8 st. 
Ten huize van wijlen kapitein G. A. van Idsinga op Ponga-
State te Marrum boelgoed van kalkoenen, pauwen, koetsen, 
sleedtuigen, tuinsieraden, enz. 

April 4 

7 

11 

18 

21 
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25 Zilveren zweep verreden op Tzummermarkt. Te koop de 
apothekers winkel van wijlen Duco Hemminga, vroedsman 
te Bolsward. Gedrukt bij F. v. d. Plaats te Harlingen: Vier 
brieven van Irenaeus Bibliophilus aan Janus Gracilius, ge
schreven uit Ratinopolen, rakende het onderzoek der H. 
Schriften, 18 st. 

27 Aanbesteed het afbreken en weer opbouwen van een kamer 
aan de pastorie te Engelum, 

29 Verkoop te Harlingen van het galjootschip De Jonge Jan, 
bij schipper Matten Dirks gevoert, lang 93, wijd 23 en 
hol 11 voet, en een smakschip De Jonge Alida, lang 75 voet, 
bij schipper Hille Jans Kooten te Warga bevaren. 

1 Rense Halma, kastelein in De Valk te Franeker. 

4 Ten huize van Sijbren Sijbrens, kastelein in De Zwaan te 
Makkum, wordt publiek verhuurd 7 pondematen greidland 
aan de Daan aldaar en bij koopman Yme Freerx Tichelaar 
gebruikt. Gehuwd te Leeuwarden Dr. Aemilius Couloii en 
Johanna Vitringa, waarbij gedichten verschijnen van J. J. 
D. Schepper, Gerbrandt Oldersma, Carolina Coulon, Th. v. 
Kooten en Th. Joha, alle bij A. Ferwerda te Leeuwarden. 
Verkoop van een rog- en weitmolen met huizinge op 't 
Oosteind van de Jouwer. Aanbesteding van het bouwen 
eener kleine stelp, lang 56 voet, door de kerkvoogden van 
Kimswerd. De afbraak eener heerenhuizige te Loinga be
gint. Daarin zijn diverse goudleeren kamerbehangsels. En-
gelsche schoorsteenmantels, lambrizeeringen, benevens 
20.0000 geele klinkers, adres Gerke Jacobs, smid en Jan 
Durks, timmerman te Marssum. 

12 Reparatie der kosterij te Arum aanbesteed, en het maken 
van een nieuwe vleugel aan het raadhuis te Dokkum. 

13 Bij A. v. Linge en Co. te Leeuwarden te bekomen: Heden-
daagsche krijgshandel van de Infantery, voorzien van de 
noodige plans, door L. W. F. von Oebschelwitz, adjudant 
van het Lijfregiment Cavallery Oranje-Friesland, 12 st. 
Alsmede: Theatre de la Grande Guerre, commencé en 1756 
avec des cartes et des plans par Ie mesme autheur, ƒ 1.10. 

16 Overleden te Leeuwarden Grietje Post, geb. 8 Maart 1659, 
oud 102 jaar; zij kon een half jaar voor haar dood nog 
een linnen draad door het oog van een naald steken. Uit
gegeven bij F. v. d. Plaats te Leeuwarden een kopergravure 
van Philips de Oude, zijnde een afbeelding van de planeet 
Venus, zooals deze op 6 Juni 1761, nevens het vlak van 
de zon zal bewegen, zijnde dit verschijnsel nog maar één-

12 
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maal door de sterrekundigen in 1639 waargenomen, door 
Prof. N. Ypev te Franeker gerekend volgens de tafels van 
E. Halley. 

18 In de kerk te Pietersbierum staan oude zeldzame R.K. 
vertoningen gesneden in het houtwerk. Boven de deuren 
van het choor is eene inscriptie, die wegens de verkortingen 
en zeldzame letteren niet wel te lezen is. 30 Juli 1603 was 
bij het opschilderen der kerk eenig oproer ontstaan, toen 
grietman Hottinga ordonneerde de schildering in de kerk 
weg te doen. Boven de deur van het kerkchoor van Schal-
sum staat: Anno Domini 1555 Jaricho à Botnia. urbis 
ditionisque Franequerensis Praefecto, D. Ruardo Pastore, 
Johanne a Cruda hu jus Templi Aedilibus, opus hoc Deo 
favente ad umbilicum perductum est. 

20 Pieter Brandsma, wonende in de Kruisstraat bij de Gewal-
dige te Leeuwarden adverteert dat bij hem te bekomen is 
allerbeste jenever, extra sterk, zacht op de tong en zeer 
aangenaam van geur en smaak, zoodanig dat niemant buiten 
den vinder bekwaam is dezulke te maken. 

21 Verkoop van 2/12 in de Meekrap-stoven met de landerijen 
daaraan behoorende, sampt de portiën in de octroijen daar
op verleend, staande het eene bij het Cambuurster slot 
buiten Leeuwarden en het andere bij Loppersumertille (Gr.) 

22 Ontvanger Th. Cock verkoopt ten huize van vromve van 
Haersma, douairière v. Camstra te Menaldum, koetspaar
den, kalessen, een Dantswijker sleede, een jacht met zeil 
en treil, een vischscheepje met netten, jachthonden (winden, 
brakken, legerhonden) enz. 

23 Jhr. E. F. van Aylva, grietman van Baarderadeel adver
teert,, dat wie de grootste koppel peerden te Jorwerd op de 
merkt brengt op 4 Juni een gouden ducaat tot premie ont
vangt en vrij is van marktgeld. 

30 Hendrik Meijer laat tweemaal per week van Leeuwarden 
op Lemmer, Woensdags om 11 en Zaterdags om 12 uur en 
van de Lemmer. Dinsdags en Zondags, een postwagen 
rijden, eer de schepen van Amsterdam aan zijn. De loodjes 
te halen bij bijzitter Bekama te Lemmer en te Leeuwarden 
bij Pieter Jacobs, herbergier in 't Wagentje, waar de post
wagen ook afrijdt en te Lemmer bij Tomas in de Wildeman, 
vracht ƒ 1.60 per persoon. Verschenen Deductie van Jhr. 
O. Z. v. Haren, grietman van Stellingwerf (W.), ter zijner 
noodwendige zuiveringe van de lasterlijke gerugten en im-
putatiën tegen hem ingebragt, prijs ƒ 2.—. 
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30 Te koop een fraaie jachtwagen. die met één of twee paar
den kan worden gereden, voorzien van een zwanennest, te 
bevragen bij Jouke Jans, stalman in het Ruiterskwartier te 
Leeuwarden. 

3 Op het Schavernek in de Tooren van Duinkerken is een 
koopman, die houten uurwerken of z.g.n. koekoeks verkoopt. 

6 Prof. N. Ypeij te Franeker neemt met den kunstenaar J. 
van der Bilt waarnemingen inzake de beweging van Venus 
langs het vlak der zon. Wytze Foppes vertoont te Leeuwar
den in presentie van vele liefhebbers de passage van Venus 
voorbij de zon in een groot duister vertrek, waarin twee 
zonnen op een groote tafel te zien zijn, ieder van 6 voet 
diameter. 

13 De eigenaars van de kruitmolen te Staveren maken bekend 
dat na eenige weken stilstand, de werkzaamheden worden 
hervat, adres vroedsman Jurjen Hermanides te Hindeloo-
pen of burgemr. Douwe Pytters Cramer te Staveren. 

17 Verkrijgbaar bij Cornelis Ëdgers en Jan Hoogland te Har-
lingen: De nieuw uitgevonden of ontdekte goudmijn, be
neevens een grondig onderwijs om uit de waare breedte de 
vvaare lengte te vinden, door Cornelis Edgers, mathematicus 
aldaar. 

20 Verkoop van 5 pondem. op stal staand deftig koolzaad op 
Camstraburen bij Leeuwarden. 

27 Bij P. Koumans te Leeuwarden gedrukt: Naamlijst der 
predikanten sedert de Reformatie in de classis Franeker 
door ds. Ausonius Greydanus te Pietersbierum. Versche
nen: Extract uit een Missive van Mevr. B. E. van der 
Dussen, geschreven aan Mevr. v. Haren 23 Juni 1760, be
helzende de conversatie met de paruikmaker aan de eerst
genoemde dame haar toilet, beneffens nog twee missiven 
van Mevr. B. E. van der Dussen aan den hr. H. 3 st. 
Gedrukt bij G. Tresling te Leeuwarden: Kort Verhaal van 
de oudheid, omswerven en oorlogsdaden van de beroemde 
ridders van Maltha, mitsgaders een beschrijving van het 
eiland door Jacobus Bosch; 4 st. 

4 Alzoo op Schiermonnikoog een hooge achtkante rogmolen 
op het nieuwe dorp is gezet, wordt ten dienste der zee
varenden bekend gemaakt zich daarnaar te reguleeren. 
Gedrukt bij H. Bakhuizen te 's Hage : Rechtvaerdige geessel 
voor het belachgelijk Lasterschrift van den heer der vrije 
penne, genaamd Historisch Verhaal van hetgeen voorgeval
len is tusschen Jhr. O. Z. v. Haren en zijn dogter c.s. ter 
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andere zijde; 8 st. Verschenen: Memorie aan de burgemees
teren van Rotterdam, overgegeven door H. van Beefting, 
rakende de Deductie van Jhr. O. Z. van Haren. 

8 Uitgegeven: Invallende gedagten die men niet moet ver-
agten op de brieven van Mevr. v. d. Dussen; 8 st. 

10 Verkoop der pastorieplaats te Bornwird (groot 28 pondem.) 
ingevolge de resolutie der Staten. 

13 Verhuring van de hovinge Holdinga te Pinkum, groot 8 
pondem. met allerhande vruchten. 

14 De Staten van Friesland supprimeeren het lasterschrift 
rakende O. Z. v. Haren en zijn dogters. 

1 De superintendenten en bevelhebbers der stad Leeuwarden 
verhuren op de Stadsschutterscloele de opkomsten der vee
markt. 

3 Zilversmidsgereedschappen verkocht ten sterf huize van wij
len Folkert van der Burg te Bolsward. 

5 Verloren een zilveren snuifdoos, vierkant van onderen, een 
blomtie bovenop met pylaars, van binnen vergult, weegt 
ruim 7 lood. Verhuring der hovingen van vrouwe douairière 
van Camstra, gelegen achter de kerk te Menaldum. 

10 Verkoop der huizinge en hovinge op de Grachtswal buiten 
Leeuwarden bij den organist Martinus Olivier bewoond. 

12 Bij monsieur D. van der Werp te Leeuwarden is te koop 
een billart. 

13 Een eeuw geleden (1661) legateert Hessel Epema. dijk
graaf van H.O.N, aan de kerkvoogdij te Kolderwolde 200 
car. gl. tot bouw der kerk. 

15 Gedrukt te Amsterdam; Beredeneerde Zwarigheden, voor
komende in eenige deelen der Deductie van Jhr. O. Z. v. 
Haren, door R. AVillemsen, kunnende teffens dienen tot een 
voorloper van de verwagt wordende Contradeductie der 
tegenpartij. 

22 Verkoop van 2/32 van een nieuw brigantijnscliip, genaamd 
Roordaburgt, in de Zuiderhaven te Harlingen. 

25 Aanbesteed het leggen van een steenen waterdam in de 
Blokhuisgracht te Staveren. 

26 lemant genegen zijnde om als trompetter of torenwagter 
te Dokkum te fungeeren op een tractement van 140 car. gl. 
adresseere zich aan de magistraat aldaar. Freule A. R. van 
Goslinga te Dongjum laat de sathe lands verhuren, genaamd 
de Polle aldaar, groot 61 pondem. 
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5 Gedrukt bij H. A. de Chalmot: Het 19e classe van de 
Genera plantarum van C. Linnaeus Syngensia genaamt, 

Illustratie uit Verhaal der pagters (1748) 

opgeheldert en vermeerdert; mitsgaders een berigt aan
gaande het leren kennen der planten na hunne geboorte of 



182 
1761. 

uitspruiting uit hun zaad, alsmede cle beschrijving en af
beelding van een zeldzame en zonderlinge zeeplant aan het 
zeestrand gevonden, niet verre van Roptazijl daags na die 
gedugte storm van 28 Oct. 1760, door David Meese, hove
nier in de Kruidtuin van Frieslands hoogeschool te Frane-
ker, met koperen platen, prijs 30 st. 

Sept. 8 Boelgoed ten sterfhuize van wijlen ds. M. Brouerius te 
Koudum. 

,, 12 Aanmerkingen op den Voorloper van de Contradeductie 
der tegenpartij van Jhr. O. Z. v. Haren, uitgegeven door 
R. Willemsen, opgestelt door een Vrije Fries; 12 st. Roe-
lant Grim, loodgieter en leidekker tegenover de Galileër-
kerk te Leeuwarden, verkoopt allerlei soorten fonteinen, 
voorstellend een levensgroote looden vogel Phenix met zijn 

- natuurlijke kleuren, 35 voet hoog het water spuitend, rus
tend op een achtkante piëdestal, waarin 5 bedriegelijke 
watersprongen. 

,, 15 Prof. E. Wassenbergh inaugureert; carmiiia verschijnen 
van P. Brantsma, Th. v. Kooten, H. Bosscha, J. Waerma, 
P. Rempelaar. 

„ 16 Te Leeuwarden verkocht de boeken, instrumenten, schil
derijen en zilveren degen nagelaten door wijlen den chirur
gijn Arent Pars. 

,, 17 Dr. W. Tuinhout, secretaris van Wijmbritseradeel, ver
koopt ten huize van Pytter Wybes Tolman, hospes te 
Loënga, de afbraaksgoederen (kozijns, estrikken, pannen, 
goudleerbehangsel) der afgebroken heerenhuizinge aldaar. 

„ 18 Een eeuw geleden (1661) wonen te Weidum Luts Hid-
dema, Wed. van Worp Juckema; te Metslawier, Carel 
Steernse; te Kollum, Bauck Roorda, wed. van grietman 
Ritske Eysinga; te Dronrijp, dames Loo en raadsheer 
S. Grovestins. 

19 Ds. Everhard Penninga te Garijp verhuurt cle pastorie-
plaats, groot 100 pondem.. aldaar. Uitgegeven: Verdediging 
van Johan Alexander van Sandick en Mr. Willem v. Ho-
gendorp tegen de beschuldigingen van Jhr. O. Z. v. Haren, 
prijs ƒ2.50, alsmede de verdediging van Generaal-majoor 
Eggeric van Tiddinga. Verkoop der bibliotheek van Dr. 
Bavius van Greven, ammunitiemeester te Leeuwarden. 

,, 24 Aanbesteed het maken van twee nieuwe deuren in 's Lands 
Kysterazijl liggende over de trekvaart tusschen Harlingen 
en Franeker. Gedrukt bij A. Ferwerda te Leeuwarden: 
Onpartijdig onderzoek over de thans rouleerende verschil-
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lende voorkomende in de Deductie van Jhr. O. Z. van 
Haren en in de Verdediging van v. Sandick en W v. 
Hogendorp, 4 st. 

Sept. 26 Juffr. Marchamp te Leeuwarden een kostschool houdend, 
neemt ook „schooljuffrouwtjes" aan voor een ordentelijke 
prijs, opdat een ieder ordentelijk onder zijn kinders een 
goede opvoeding' kan geven. 

,. 30 Gedrukt bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Brief van Jan 
Alberts, schoolmr. in Friesland, aan Mons. R. Willem-
sen, voorloper en Meedechristen in Holland, over zijne 
zwarigheden welke hij vermeent voor te komen in de De
ductie van Jhr. O. Z. v. Haren; 12 st. 

Oct. 1 Prof. Bavius Voorda treedt op als rector; poëmata ver
schijnen van T. Wielant en A. Saagmans bij W. Coulon. 

,, 8 Dr. J. van Loon presenteert te koop ten huize van hopman 
van der Velde te Sneek in de Witte Arend de huizinge op 't 
Grootzand aldaar door M. van Phelsum, Med. en Stads
doctor bewoond. 

10 Gedrukt bij P. Koumans te Leeuwarden: Kort Vertoog van 
staat en geschedenis der Kerke, door Foeke Sjoerds. 
met voorrede van Ds. Joh. Ratelband aldaar, prijs ƒ3.50. 

12 Markt te Oostermeer; wie de meeste kalvers en vlas te 
markt brengt, krijgt een zilveren lepel present. Verkoop 
van de huizinge en herberg Pasveer met twee kolfbanen, 
zomerhuizen en fraaie hoving-e, alles te Huizum, bij Gos-
ling Piers als mede-eigenaar bewoond. 

31 Jan Dominicus Struiving, landmeter, op de Weaze te Leeu
warden, geeft ten zijnen huize onderwijs in rekenkonst en 
mathesis, 's avonds van 5—8 uur. 

Nov. 2 In de herberg te Engelum verhuring van de kerke-, pasto
rie- en alle de losse landen aldaar voor 5 jaar. 

3 Een eeuw geleden (1661) zendt Anne Simons, kerkvoogd 
te Schraard, des schoolmeesters jongen naar Ds. N. Jeltema 
te Wons, die in plaats van Ds. S. Mensonis zou preeken, 
met verzoek om thuis te blijven, daar hij dien dag zijn 
vrouw beluid wilde hebben. Ds. J. antwoordde te zullen 
komen, omdat het luiden wel, maar de kerkdienst niet kon 
worden uitgesteld. Toch gaf de kerkvoogd aan eenige in
gezetenen order om het luiden te beginnen en voort te 
varen. De dorprechter e.a. deden mee. Ds. J. verbood het, 
toen hij in de kerk kwam, en bood aan de preek een kwar
tier eerder te zullen eindigen, maar de kerkvoogd zei: 
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dóórgaan, ik sta voor alles, wat er van komt. Toen de lui-
ders een weinig rustten, gingen de schoolmeesters van 
Wons en Schraard het „gaerluid" luiden, op last van ds. J. 
Toen werd in de kerk een vers of zeven, acht uit den Bijbel 
gelezen. Dominé stond toen voor de torendeur om disorde 
te beletten. Na het voorlezen schotelde hij de torendeur 
onder en boven toe, en ging op zijn plaats zitten. De ge
meente begon te zingen uit Ps. 9. Maar ondertusschen ont
grendelden de luiders de deur en vingen het luiden weer 
sterk en stijf aan, gedurende den voorzang, dominee's voor
rede en gedurende het gebed,, tot op 't laatste vers het zin
gen : ,,0 God die onze Vader bist", enz. De kerkvoogd is 
veroordeeld om 50 goudgl. te betalen aan 't Comptoir der 
Domeinen. (20 Dec. 1664). 

14 Gedrukt bij P. Koumans te Leeuwarden: Ackrums tem
pelbouw of eerste predicatie gedaan in de nieuw gebouwde 
kerk te Akkrum over Haggaï 2 : 10 door Ds. Regnerus 
Braarda aldaar, 6 st. Op kosten van de sociëteit gedrukt: 
Regtsgeleerde confrontatie ofte onzijdige nauwkeurige en 
kortbondige vergelijking der verdediging van de! H.H. 
J. A. v. Sandick en Mr. W. v. Hogendorp, alsmede van 
E. v. Tiddinga door C. Boëtius c.s., 17 st. 

20 J. Lantinga, boelgoedschrijver te Bolsward, verkoopt de 
nagelaten goederen van wijlen ritmeester Pieter J. Brons-
dorff, zijnde zilvergegalonneerde chabrakken, een mooi 
jong paard, nieuwe monteeringen, degen met zilveren ge
vest, mooie hoeden met zilveren galonnen. Verschenen: De 
Avontuuren van Donna Quichote of zeldzaame gevallen van 
Arabella, niet minder buitensporig van gedrag dan die van 
den dolenden ridder Don Quichot de la Manche, uit het 
Engelsch, 2 clln. met platen van S. Fokkes, prijs ƒ 2. 

23 Verhuring der pastorieplaats te Marssum, groot 50 ponde
maten, ten overstaan van den commissaris uit den geregte 
van Menaldumadeel. 

28 Te koop de deftige eek- en pelmolen van Albert Durks 
buiten de Janspoort te Bolsward. 

5 Gedrukt bij W. Wigeri te Leeuwarden: Historia Physiolo-
gica Ascaridum, cum figuris aeneïs, auctore M. v. Phel-
sum, Med. Dr., 18 st. 

8 Verkocht bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden de biblio
theek van S. C. Vitringa. 

12 Isaak Jozeph Levy in de Kleine Kerkstraat te Leeuwarden 
oefent bijna 2 jaar het vak uit van diamantslijper. 
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Dec. 21 Verkocht bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden de medi

cinale boeken van wijlen de hr. van Laak, Med. Dr. 
,, 30 Aan alle visjagers in Friesland wordt bekend gemaakt, dat 

de vrije inkoop van zeevis in W.-Dongeradeel weder is 
opengesteld. 

1762. 

Jan. 2 Gedrukt bij W. Wigeri te Leeuwarden: Korte dog zakelijke 
Aantekening wegens de vinding des zons Paralaxes, groot
heid der zonne en afstand van de aarde, hoe zulks alleen 
op een plaats van Vrieslands Meridiaan gevonden is, door 
de observatie alhier gedaan den 6' Juny 1761 op de planeet 
Venus voor de zon: alles op een groote in 't koper ge-
sneedene kaart duidelijk aangetoond door Wytze Foppes, 
11 st. 

,, 16 Te huur 15 pondeniaten los land ,.de Swichumer Tiene" in 
het Tietjerkster mienskar bij de Merriedobbe aan 't Oude 
deel. 

27 Gedrukt bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Deductie voor 
vrouwe S. A. v. Haren, geb. van Huls, ter haarer nood
zakelijke zuivering van de lasterlijke gerugten en imputatién 
tegen haar gedrukt en verspreid. 

,, 29 In de Wijinerts onder Heeg het lijk gevonden van een 
15-jarig jongeling, gekleed met een pij lakens rokje, een 
¾chapegrammen broek, een linnen onderbroek, een asch-
grauw linnen kyltje met roode knoopsgaten en kokerneuten 
knopen, daarover een karsaijen hemdrok met tinnen knopen, 
een paar zilveren knopen in 't hemd, een paar schiere 
IJslandsche kousen aan. en een paar schoenen met riemen 
daarop met Keulsche schaatsen aan de voeten. Wie den-
zelven vermist adresseere zig bij den dorprechter A. J. 
Bergsma tot Heeg. 

Febr. 13 Gedrukt bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Kort en zakelijk 
uittreksel van het berugte werk van ds. J. E. Jungius te 
Zutfen over cle verborgenheden der laatste tijden, behel
zende een nauwkeurig bericht van 's mans zonderling ge
voelen over Zach. 14:1, 2, over Openb. 13:18, Danièl 
12: 5—12, wegens de groote verdrukking, die beginnen zal 
in het jaar 1763 en eindigen met het jaar 1808, waarop het 
Duizendjarig Rijk volgen en de wereld 290 jaren daarna 
vergaan zal, 4e druk. G. N. Garama, organist der Fransche 
kerk te Franeker, naast het klooster, geeft les in lees-, 
schrijf-, reken- en muziekkonst op de klavecimbel, viool en 
fluit en teekenkonst, ieder kind voor de som van 115 car. gl. 



186 
1762. 

mits kost en drank en huisvesting daarmede inbegrepen en 
een geheele dag onderwijs. 

Febr. 18 Op den verjaardag" van de princes van Oranje-Nassau 
worden te Dokkum driemaal de kanonnen rondom de stads
wallen gelost. 

23 Verkocht in het Stadsweeshuis te Leeuwarden een partij 
curieuse schilderijen, met veel moeite en kosten bijeen ver
zameld door wijlen W. Falk te 's-Hage. 

24 Verschenen: Verdediging van Mr. Willem van Hogendorp, 
ier weerlegging der tweede deductie van Jhr. O. Z. v. 
Haren. 

27 Jan Vogtloo meester voorzanger te Dokkum verkoopt loten 
der 43e Generaliteitsloterij en koopt gerande clucaten en 
gouden ducatons in. 

Maart 4 Prof. S. H. Manger inaugureert te Franeker, waarop verzen 
verschijnen van G. Potter, J. M. Simons en N. G. v. cl. 
Veen, musicus Frisiacus, bij W. Coulon. 

8 Adrianus Hack en A. Martijn steken te Leeuwarden een 
kunstig vuurwerk af op prinsejaardag, in het Zaailand bij 
de middelste brugge, Ie zitplaats ƒ2, 2e ƒ1.50, 3e ƒ 1. 

15 Op de grietenij -rechtkamer te Rinsumageest verkocht de 
rogmolen en bakkerij onder Akkerwoude, wegens het om
waaien van de molen te Rinsumageest, de eenige in Dantu-
madeel. 

,, 20 Leendert Boorsma te Franeker presenteert te koop de 
herberg De Eenhoorn, gebouwd in 1751 aldaar. 

27 Gedrukt bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Brief van O. Z. 
v. Haren aan een vriend te Leeuwarden, 4 st. 

April 10 Daar de kerkvoogden van Marssum van tijd tot tijd mer-
kelike reparatiën hebben moeten doen aan de grafkelders 
der familie v. Eijsinga in de kerk, verzoeken dat de naast-
gerechtigde de kosten zal betalen aan den administr.-kerk
voogd Dr. Petrus Wielinga te Leeuwarden bij poene van 
verval der grafsteden. Ds. W. v. Slooten te Tzummarum 
biedt een sierlijke nieuwmodische chais te koop aan. Ge
drukt bij Hendrik Hoitsma te Franeker: Vertoog over won
den, welke volstrekt uit hun aart en toevallig doodelijk zijn. 

13 A. van Lingen en Co. te Leeuwarden verkoopt zijn winkel 
en leesbibliotheek van eenige duizenden nummers. 

17 Die weeten te ontdekken en aan te wijzen waar de horn-
legers van Liubma en Auta, stemgeregtigd op No. 2 en 3 
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onder Anjutn liggende, zullen tot een premie genieten 5000 
car. gl., adres secret. W. Bergsma, Verschenen: Memorie 
voor Mr. J. Brouwer, advocaat,, zijnde de vrugt der ledige 
uuren door hem besteed tot weerlegging van de zeer las
terlijke imputatien tegen hem ingebragt bij zekere fameuse 
deductie door Jhr. O. Z. van Haren en Vrouwe S. A, van 
Haren uitgegeven. 

April 19 Boelgoed ten sterfhuize van wijlen de Ed. G. van Coehoorn 
te Hogebeintum. 

,, 21 De Gedep. Staten van Friesland besteden het verzetten \an 
de Kapen op Schiermonnikoog aan. 

Mei 15 Gevraagd te St. Anna-Parochie een organist-schoolmeester 
met de vereischte bekwaamheden in muziek, lezen, schrij
ven, rekenen, zingen, op een traktement van ƒ 200. 

,, 18 Hans Willem Wiarda, secretaris van Wonseradeel, ver
koopt te Ferwoude eenige honderden ton duivesteen van de 
afgebroken kerk aldaar. 

29 Bij Jacob Brouwer te Franeker gedrukt: God en Christus 
verheerlijkt in de ontferminge over de elendige des volks, 
in een achttal leerredenen, beneffens een zoo schriftuurlijke 
als gemoedelijke verhandelinge over de magt der duisternis, 
door Ds. Joh. Stoter te Balk. 

Juni 8 De secretaris der Franeker hoogeschool, P. R. Brouwer 
verkoopt de bibliotheek van wijlen Petrus Romar, boek-
verkooper aldaar. 

,. 30 A. Jeltema vertoont ten huize van H. Wiersma, uurwerk
maker op het Aarden Walt je dicht bij de Kettingbrug te 
Leeuwarden 17 cierlijke afbeeldingen, vervattende het ge-
heele wisselvallige leven van den aartsvader Joseph, wor
dende iedere afbeelding door hem digtkundig verklaard. 
Deze vertooning' geschiedt des Maandags, Woensdags en 
Saturdags, 's avonds om 6 en 9 uur; prijs Ie rang 6, 2e 4, 
3e 6 stuivers. 

Juli 7 Verkocht ten huize van Johannes Jans, herbergier in de 
Swarte Jagtwagen op Twijzel, door F. S. Reiding, secre
taris van W.Dongeradeel, een heerlijke plaats aldaar, in 
stukken o.a. twee kampen land achter Damwetze, groot 5 
lopen stal. In de herberg Benthem te Leeuwarden te zien 
een uitmuntend kunststuk, n.1. twee levensgroote figuren, 
verbeeldende een herder en herderin, zooals ze in de opera 
voorgesteld worden en speelen op twee fluiten travers aller
lei toonen, primo en secundo. Octrooi verleend aan Pieter 
Koopmans te Bolsward tot het maken van een nieuw soort 
watermolen. 
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,„,1 10 Gedrukt bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden: Verhande
ling van de sphaerische of Klootsche zonnewijzers n.1. hoe 
men op een sphaere convexa of ronde kloot allerlei] zonne-
wysers meetkonstig beschrijven kan; alsmede om in een 
sphaera concava of halve holle kloot velerleij uur en andere 
cirkels te beschrijven, door Joh. K. Knoop, met 21 koperen 
platen van den plaatsnijder J. C. Philips. 

12 Jhr. Humalda op Dronrijp laat zijn hovinge verhuren. 

19 Aanbesteed het verder opgraven van de Damwoudstervaart 
tot aan de buuren. In de hortus te Franeker bloeit in her 
hoogste gebouw, voor eenigen tijd opgericht, de plant 
Pisang of Musa, ruim 12 voet hoog. 

,, 26 Pieter Jelles, kastelein te Jorwerd, laat een zilveren bal 
verkaatsen. 

,, 31 Gedrukt bij T. Roorda te Heerenveen: Jubelpredicatie of 
Leerreden uit Jesaja 27: 3 gedaan ter gelegenheid, dat de 
kerke in Knijpe 100 jaar gestaan en de Geref. leer aldaar 
is gepredikt, door Ds. B. L. Knoop aldaar. 

Aug. 4 De magistraat van Leeuwarden verhuurt de stadshuizinge 
c.a. met gerechtigheid van de tol op de Oude Schouw. 

., 5 A. van Riesen, gesworen clercq ter secretarie van Stelling
werf-iWesteinde verkoopt ten huize van den executeur 
Claas Hanses Copfer te Wolvega, 80 dagmad klijnland te 
Nijeholtwolde, zo halingen als heel land, met vrije vaart in 
de Tjonger. 

14 Te huur een molenmakersgelegenheid, alwaar wel 40 jaren 
het ambagt is gedaan bij Hoyte Tjommes, mr. molenmaker 
te IJlst. 

18 Bij A. Jeltema in de Bagijnestraat tegenover de Oosterdeur 
der Westerkerk te bekomen: Digtkundige verklaringen over 
17 A-ertoningen uit het leven van den aartsvader Joseph. 

30 Oj) Burmaniahuis te Leeuwarden boelgoed van meubilair, 
bij wijlen de hr. Anthony d'Arnaud nagelaten. 

Sept. 1 Gedrukt bij I Jntema en Tiboel te Amsterdam: De wilden 
van Europa, een werkje waarin het karakter der Engel-
schen op vrije en geestige wijze wordt geschetst. 

4 Ten dienste van de zeevaart wordt geadverteerd, dat op 
Schiermonnikoog midden in het dorp gebouwd is een nieuwe 
kerk zonder gevels, staande een toorntje in het midden, en 
kan buiten in zee gezien worden tot landkenning en dat de 
oude molen dit jaar zal worden afgebroken. 
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Sept 8 Hendrik Riemers m de Dragten presenteert zijn dienst aan 

heeren jagers, zijnde zoo Dekwaam toi de fuik en schild al« 
anders 

Te LEEUWARDSN'" t \ TA"K K I A S I N . 

Ti te lpient eener Leeuv*arde- uitgave (1716) 

11 Bij P Koumans te Leeuwarden uitgegeven CoUectio scho-
1astica ex optimis scnptoribus Graecis regulae generales 
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exterioris eloquentiae cum praefatione Johannis Balck, 
gymnasiarchae Leovardiensis. Verkoop van 200 zware 
esschen op de singel van Groot Herrnana te Minnertsga, 

Sept. 18 H. A. de Chalmot te Leeuwarden verkoopt de bibliotheek 
van wijlen H. L. van Haarsma, houtvester en Gedeputeerde 
Staat. Gedrukt bij Wigerus Wigeri te Leeuwarden: Ver
handeling over de verlossing der huisvrouw van Wiebe 
Braaxsma, adsistent van 't Geregte van Sneek, ter zijner 
verdediging beschreeven door Hylke Jansz, chirurg en 
vroedmeester te Sneek, 5 st. 

22 Gedrukt bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Een zedig onder
zoek wie volgens de instelling van onze Heere Jezus 
moogen en moeten ten Avondmaal gaan, 3e druk vermeer
dert met een zedig onderzoek over de zin van de eerste 
•/rage van het doopsformuîier door ds. Martinus Swarte te 
Engelum. Alsmede: Eenige Opmerkingen over zommige 
Aanmerkensweerdige stoffen, die ons voorkomen in de 
voorzeggingen van den profeet Ezechiel, met toegift over 
de merkteekeningen der waarheid onzer redeneeringen, 
door ds. Martinus Swarte te Engelum. 

25 Te huur een pastorie-sathe te Hempens, groot 64 pondem. 
bij ds. D. Folperda. 

Oct. 1 Prof. C. E. de Lüle treedt op als rector magn. te Franeker; 
carmina verschijnen van J. G. Luyken, A. H. Metelerkamp, 
Joh. v. d. Dussen, E. Wassenbergh, W. de Lille. 

16 Dl. 3, no. 2 der Vaderl. Letteroefeningen heeft een kritiek 
op het werk van J. H. Knoop over de zonnewijzers. 

,, 25 Verkoop van den inboedel van Jhr. Ulbo Aylva van Bur-
mania ten zijnen sterfhuize in de Gr. Kerkstraat te Leeu
warden. 

,, 26 Door een orkaan zijn in de Noordzee bij Schiermonnikoog 
met man en muis vier Peasumer snikken, met 20 man 
bemand, vergaan, en zes Amelander snikken, met 30 per
sonen. Ook raken nog twee snikken uit Peasens op het 
strand van Ameland, die er wederom af zijn gekomen en 
waarvan het volk behouden is. Poppius Roorda Brouwer, 
secretaris der Franeker akademie, verkoopt een bibliotheek, 
waarin vele zeldzame boeken en een fraai koperen water
pas vervaardigd door B. Ayres, met 6 koperpuntige stok
ken. Secretaris Wibrandi verkoopt ingevolge staats-
resolutie de pastorielanden, eeuwige renten en grondpach-
ten van Kollum. Gerben Aukes te Scharnegoutum, R.K., 
gestraft met 14 dagen op water en brood, omdat hij kwaad-
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aardig de Gereformeerden Geuzen had genoemd en hun 
leer een duivelsche leer. 

Pet. 27 Ten huize van Tjeerd Burdes in de Drie Roosennobels te 
IJlst verkocht alle pastorielanden, die aldaar verhuurd 
worden. 

28 Verkoop van 10 einse bouw m het Nonnebuursterveld, 5 
ponclem. greicle op Tingwar, 1 pondem. op Haytsomsschar, 
16 einse op Ydschar, 2J4 pondemate De Geere genaamd, 
alles te Ferwoude bij Workum. 

., 29 Verkoop der pastorielanden van Makkinga, Elsloo. Lange-
dijk, Oldeberkoop en Nijeberkoop. 

30 De procureur fiscaal J. Pluim biedt te koop aan een nieuwe 
huizinge, waarin lange jaren tapperij is uitgeoefend, aan 
de vaart onder Huizum gelegen, genaamd De Pels, doch in 
de wandeling De Froskepolle. 

Xov. 3 Bij A. Ferwerda te Leeuwarden gedrukt: Derde Deductie 
voor Jhr. O. Z. v. Haren. 

4 Verkoop der bibliotheek van wijlen Jan Boelaard, Doopsgez. 
leeraar te Harlingen. 

5 Verkoop der pastorielanden van Allingawier, Exmorra, 
Idsegahuizen, Piaam, Longerhouw, Schettens, Schraard. De 
Nederl. Jaarboeken bl. 981—1306 bevatten de gansche ge
ruchtmakende familiegeschiedenis van Jhr. O. Z. v. Haren 
te Wolvega, grietman van W. Stellingwerf, beschuldigd van 
onbetamelijke handelingen met zijn dochters Carolina en 
Bet je. 

6 Gedrukt bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden: De klugtige 
Romant of het leven der edelmoedige comedianten, naar het 
Fransch van Charron, door N. Heins, schrijver van de Ver
makelijke Avonturier, en met fraaie koperplaatjes voorzien 
door den konstenaar J. C. Philips, 2 dln., prijs 48 s.t 

,, 9 Verkoop der pastorielanden van Scherpenzeel. 

,, 10 Gedrukt bij F. v. d. Plaats te Harlingen: Beknopte huis
houdelijke Hovenier door J. H. Knoop, dl. III. 

„ 15 De secretaris der grietenij H.O. veilt de pastorielanden van 
Koudum. Verkocht op Orxma-State te Menaldum 60 zware 
iepen, 60 eiken en 100 hooggestamde esschen. 

16 Verkoop der vastigheden, grondpagten en eeuwige renten. 
behoorende tot de pastorie van Suawoude en Tietjerk. 

18 Verkoop der pastoriegoederen van Midlum en Peins. 
,, 19 Verkoop van alle pastorie-effecten van Wommels. 
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Nov. 20 Verkoop van de pastoralia van Beetgum en Engelum. Op 

de pastorieplaats te Engelum geboden 5000 goudgl. 

„ 22 Verkoop der pastoralia van Weidum, Foudgum en Raard. 
Verkocht de huizinge, De Twaalf Keizers aan de Lange 
Piep te Leeuwarden, bewoond door koopman Roelof Oor
ver, geboden ƒ 4000. Verkocht 100 iepen op de singel te 
Beers. 

24 Gedrukt bij A. Hoitsma te Franeker: A. Monroi, Tractatus 
de nervis eorumque distributione de motu corclis et ductu 
thoracico latine redditi a G. Koopmans. ' 

29 Verkoop der pastorielanden en grondpachten te YVijnjeterp 
en Duirswolt. 

,. 30 Verkoop der pastorielanden van Anjum. 

Dec. 4 Verkoop der pastorie-vastigheden van Stiens, Lekkum en 
Miedum. Gedrukt bij W. Wigeri te Leeuwarden: De ware 
Chr. religie onderzocht en nagespoort uit Matth. 6 en 7 door 
Prof. H. Venema te Franeker, 3e dl. 

,, 5 Gehuwd Augustinus Lycklama à Nijeholt, grietman van 
Utingeradeel en Susanna, barones v. Schwartzenberg; brui
loftszangen verschijnen van H. J. Arntzenius, ds. J. Jellema 
te Makkinga, A. IJpeij, P. Nota, Carolina Coulon. 

,, 25 Koopman Rommert Hendriks te IJlst vraagt een garen-
tweerndersknecht. 

,, 27 Verhuring der pastorielanden te Wier. 

,, 29 Gedrukt bij F. v. d. Plaats te Harlingen. Vier Godgeleerde 
Brieven over 't Onderzoek der H. Schriften door Jan Boe
laard, in leven Doopsgez. predikant aldaar. Verschenen: 
H. J. Arntzenius, Oratio de natalibus et incrementis gym-
nasii Leovardiensis. 

1763. 
Jan. 1 Te koop de chirurgijns winkel met 2 disteleertuigen bij 

Sierdt v. d. Leij te St. Anna Parochie. 
8 Klaas van Hallum te Franeker bij de Groene Brug maakt 

en verkoopt dwarsfluiten van 5 stukken en kwartfluiten 
van 3 stukken, alsmede bekfluiten, hobooijen, enz. 

,, 17 Zeven arresleden gaan over ijs van Friesland naar Enk-
huizen; waar het krielt van Friezen, die per schaats de 
overtocht gedaan hebben, sedert 1740 niet voorgevallen. 

,, 25 Een Bolswarder vertrekt 's morgens te 5 uur op schaatsen 
uit den Haag en arriveert denzelfden dag te half 7 in 
Leeuwarden. 
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26 Jhr. D. M. van Burmania op Ponga-State te Marrum biedt 
zijn buitenplaats te huur aan. Van het gesloopte slot te 
Wieuwert ziet men niets dan eenige puinhoopen. 

28 Staveren krijgt een zoo druk bezoek van Hollanders op 
schaatsen, dat kooplieden en herbergiers werk hebben hen 
te bedienen. De zilversmeden kunnen niet voldoen aan den 
aanvraag naar souvenirs, zoodat zij in andere Friesche 
steden het gemaakte zilver moeten opkoopen. 

29 Ds. Braunius te Sloten biedt een jeneverstokerij aan de 
Westkant van het Diep aldaar te koop aan. Gedrukt bij W. 
Wigeri in den Rotterdamsche Erasmus te Leeuwarden: 
Kort Begrijp van de heilige historie, zedert de scheppinge 
der werelt tot op de vaststelling van de Chr. godsdienst, in 
in vragen en antwoorden. 

r, 1 Op 't Burmaniahuis te Leeuwarden bij het boelgoed ver
kocht een zeer welsprekende papegaai. 

5 Verkocht een huizinge op de Marktstraat te Sneek, voor
zien van 10 kamers en 4 verwulfde kelders, stalling voor 4 
paarden en 3 koestallingen, 2 tuinen met zomerhuis en 
achter de grootste tuin een wagenhuis en groote tuinkamer 
achter de Broerren, bewoond door rector de Rooij. 

15 De Raden ter Admiraliteit in Friesland verkoopen een oor-
logschipshol Friesland genaamd, lang 146 voet, in de Zui-
derhaven te Harlingen. 

3 Boelgoed op 't Klooster onder Poppingawier. 

5 Gedrukt bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Deductie voor 
Mevr. R. M. Lyklama à Nieholt—Wed. Bouricius aan de 
Staten van Friesland. 

8 Het Muziekcollegie te Bolsward laat op Prinsenjaardag een 
kostbaar prieel- en watervuurwerk afsteken onder fraai 
trompetgeschal tot genoegen van vele duizenden aanschou
weren, hetgeen tot in den vroegen morgen heeft geduurd. 
De brandspuitmaker Jan Klinkhamer te Leeuwarden laat 
een kunstige fontein voor het raadhuis springen, waarmee 
men een groote menigte figuren door water heeft vertoond. 
Boelgoed ten huize van de Burmania's op Goslinga-State 
te Hallum. 

14 Verkoop der bibliotheek van wijlen Jhr. U. Aylva v. Bur
mania, grietman van Leeuwarderadeel. Verkocht de herberg 
buiten het Oost van Franeker aan 't Kaatsveld. 

15 Verkoop van steenvoorraden op het tichelwerk van Augus-
tinus Mockema te Ongeboer. 

13 
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21 Verkoop der buitenplaats groot 12 pondem., aan het einde 
van de Schrans te Huizum, van grietman H. v. Burmania 
als eigenaar gebruikt. 

31 Bij F. v. d. Plaats te Harlingen verkocht een uitmuntende 
verzameling muziek, een extra fraaije pantalon met 3 
piano's, een extra zuivere en sterke violoncel, door Hendrik 
Jacobsz, vak met fluiten A, B, enz. Ook geeft hij uit: 
Aanspraak gedaan op het Toneel na de vertoning van de 
Dood van Willem I, door een gezelschap van liefhebbers, 
der Toneelpoëzy te Harlingen op 8 Maart 1763, 3 st. 

2 Bij Gerrit v. d. Wal, boekverkooper in 't Nauw te Leeu
warden verkrijgbaar: Uitbreiding over de 3 eerste Capittels-
van Genesis en een Vertoog van 't Geestelijk Huwelijk, in 
digtmaat door juffer A. M. v. Schuurman, prijs 3 st. En 
De Gedichten van ds. H. A. van der Sloot te Boksum. 
Alsmede: Schuitpraatje tusschen een Hollander, een Fries, 
een Zeeuw, reizende van Amsterdam op den Haag. Ver
koop der stemdragende zathe Decama-Oudhof in de Schrans 
onder Huizum. 

9 Te koop een fraai beschilderde en vergulden Hoornse speel-
wagen en een fijn beschilderde chais voor 2 paarden. 

13 Uitgegeven bij Nicolaas Udink te Franeker: Eerste Begin
selen der planten of Leerwijze derzelve in dassen en ordens 
verdeeld en door afbeeldingen op koper gebragt door David 
Meese, hovenier in de Kruidtuin aan 's Lands hoogeschool 
te Franeker. 

23 Gedrukt bij G. Tresling te Leeuwarden: Compagniezakboek 
voor de infantery, 12 st. 

26 Verkoop der bibliotheek van wijlen Mr. Tarquinius Terp
stra. 

7 Alzo door den eersten en nieuw geinventeerden tregter-
molen van P. Coopmans, groot 59 voets roeden, zonder 
eenige comparitie de oude ongeveer 80 voets roeden is over
treffende in uitwerpinge, de reden omdat het werk niet op 
de mechanica, maar op de wetten der beweging gegrond is. 
dus wert gepresenteert de oude bij stukken te verkopen» 
als hebbende nog goede as en roeden. Te bevragen bij 
Auke Johannes, timmerman te Parrega. 

20 Dr. E. A. van Idema verkoopt publiek de buitenplaats met 
hoven en singels te Wommels, bij wijlen door colonel B. 
Hixenius als eigenaar bewoond. 

28 Te koop een weverswinkel met 3 weeftouwen, adre° Det-
mar Hendriks op Rapenburg onder Huizum. 
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juni 6 De pastorie te Haskerdijken op afbraak verkocht. 

20 Verkocht bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden: Een biblio
theek met verscheidene snaphanen en pistolen, waaronder 
een van Penterman. 

,, 29 Te koop bij Jhr. E. H. v. Burmania, old raadsheer te Bak-
keveen, verschillende wederparten van veenen te Haule, 
Trimunt, de Haar, Marum, enz. 

juli 11 Te koop achter de Hoven te Leeuwarden een hoving met 
allerhande schoone bloemen als tulpen, aurikels, hyacinthen 
en renonkels. Aanbesteed in het Nieuw Weeshuis te Sneek 
de leverantie van 40 à 50 schouw Eernewouder baggelaar. 

Aug. 3 Gedrukt bij A. v. Linge te Leeuwarden: Tegenw. Staat of 
Histor. Beschrijving van Friesland. 

„ 10 Vermist een groen trijpen reiszak met mutsen en doeken. 
,. 12 Verkoop van 16 pondematen greidlanden in de sathe Saxen

oord onder Arum. 
., 31 Gedrukt bij G. Tresling te Leeuwarden: Aanspraak gedaan 

door Ds. C. Blom aldaar aan den vollen Magistraat der stad 
op 26 Aug. 1763. 

Sept. 5 Verkoop van de buitenplaats Toutenburgh-State te Rijper-
kerk. 

„ 10 Bij G. Tresling te Leeuwarden gedrukt: Deductie voor 
Gerrit Tresling, borgervaandrig, rakende de ordres van de 
Ed. magisraat van Leeuwarden over het drukken, verkopen 
en ophalen van de aanspraak door Ds. C. Blom gedaan, 8 st. 

„ 14 Verkoop van een pottebakkerij buiten de Bildtpoort te 
Harlingen, waarin lange jaren het handwerk is gedreven. 

16 Boelgoed van boomvruchten in de hovinge van vaandrig 
Meijer onder Midlum. 

24 Te huur een sathe te Schingen, groot 87 pondem. bij Jhr. 
E. S. v. Burmania, Gedeputeerde te Kornjum. 

Oct. 1 Prof. N. Ypeij treedt andermaal als rector op; verzen ver
schijnen van J. Terpstra, Car. à Doys, D. J. Slotsboo, E. H. 
Tenckinck, (Grieksch), A. J. Conradi, E. Wassenbergh, C. 
Luffman, J. Ruardi, G. Coopmans, A. Saagmans, F. v. d. 
Plaats bij W. Coulon. Verhaal van het voorgevallene op 24 
Aug. 10 en 11 Sept. 1763 binnen de stad Leeuwarden, ten 
opzichte van de vacature der 6e predikantsplaats, opgesteld 
door C. Blom aldaar. Gedrukt bij K. v. Tongerlo te Am
sterdam : Brief van een heer te Leeuwarden aan zijn vriend 
te Amsterdam over de aanspraak van ds. C. Blom te Leeu
warden, benevens de beide resolutiën door de Ed. Agtbaar-
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heden genomen. Gedrukt te Leeuwarden bij W. Wigeri: 
Natuurkundige Verhandeling over de wormen, welke veel
tijds in de darmen der menschen gevonden worden, met 
koperen platen door Dr. M. v. Phelsum. 

Oct. 5 Te koop een heerlijke huizinge met wagenhuis en paarde-
stallen te Oldeboorn, door old-administrator G. T. Brouwer 
met de dood ontruimd. Verkoop van alle pastoriegoederen 
te Marssum. 

,, 10 Verkocht een heerlijke huizinge bij de Put te Leeuwarden, 
bewoond bij de Oud Raad en advocaat E. M. v. Burmania, 
over de Cancellarij, geboden 4026 goudgl. 

,, 11 Verkoop van alle pastoralia van Goïnga, Gauw en Offinga-
wier. 

„ 15 Gedrukt bij K. v. Tongerlo te Amsterdam: Vrijmoedige 
bedenkingen over de aanspraak van ds. C. Blom te Leeu
warden, alsmede Eenvoudig Verhaal door Z.E.W. waarin 
onderzocht wort of enz. door S. H. Waterlee. Te koop bij 
Uiltie Sikkes te Menaldum een wolkammers tweernmolen. 
Te huur of te koop een brouwerij in de Rottevalle, adres 
Tjerk Klases aldaar. 

,, 16 Ds. Frederik Witteveen te Haskerhorne ziet zijn prijsver
handeling over de eigenschappen, die uit het bestaan van 
een noodzakelijk Weezen noodwendig voortvloeien, be
kroond met een gouden medaille vanwege het Stolpiaansch 
legaat. 

19 Verschenen bij A. Ferwerda, dl. II van het Adelijk en 
Aanzienlijk Wapenboek van A. Ferwerda, 

„ 20 Aanbesteed het uitgraven van een kolk bij de nieuwe molen 
bij Schenkenschans. 

„ 22 Aanbesteed het halen en brengen van het noodige schil op 
de stadswallen en cingels te Leeuwarden. Verkoop der bui
tenplaats Bornia-State te Weidum voor eenige jaren nieuw 
verbouwd. 

„ 24 Verkoop van alle pastorielanden van Oudehaske en Hasker-
dijken. 

,, 25 P. R. Brouwer, secretaris der Franeker hoogeschool, ver
koopt de bibliotheek van wijlen Prof. H. W. Bernsau te 
Franeker, en een groote partij muziek, waaronder van zeer 
beroemde meesters. Verkoop van alle pastoriegoederen van 
Kollumerzwaag en Ausbuirt. 

,, 28 Verkoop van alle pastoriegoederen van Peperga en Bles
dij ke. 
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Oct 29 Gedrukt bij G Treslmg Zugt tot den Heere over de toe

stand der kerke te Leeuwarden, door Fredenka Alida Te¾-

Titelprent van een Leeuw ai der uitgave (1660) 

neus, 2 st Verkoop van alle pastonegoederen van Snrhui-
zum en Augustmusga 
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Oct. 31 Verkoop van alle overgeblevene pastorielanden in Heme-

lumer Oldephaert en Noordwolde, en van alle pastorie
effecten van Lutkewierttm, 

Nov.^ 1 Verkoop van een heerlijke huizinge met hovinge en vogel
kooi van ouds zeer vermaard, onder Goënga, bij Gaas 
Teyes bewoont. 

2 Gedrukt bij Hermanus de Wit te Amsterdam: Vrijmoedige 
Bedenkingen over hetgeene geduirende de vacatuure van 
de 6e predikantsplaats binnen Leeuwarden is voorgevallen, 
waarin zeker onbesonnen lasterschrift onder den titel van 
vrijmoedige bedenkingen door S. H. Westerlee, wederleg! 
door N. Faber. 6 st. 

5 Verscheen: Brief van een liefhebber der Waarheid aan een 
zijner vrienden, waarin 3 stellingen onderzogt worden, 
voorkomende in de Deductie van den Groten Kerkeraad te 
Leeuwarden, betrekkelijk de zaak Blom. Verschenen bij P. 
Koumans te Leeuwarden: Volglij st der predikanten van 
Zevenwouden door Jacobus Engelsma, rustend predikant 
op de Gorredijk. Verschenen bij denzelfden: F. Sjoerds, 
Kort Vertoog der Kerkel. Geschiedenis, dl. II 

9 Verkrijgbaar bij F. v. d. Plaats: S. de Brai, Uitbreidende 
ontleding van den brief des Apostels Paulus aan de Romei
nen van Prof. H. Venema te Franeker, uit het latijn vert. 
door Ds. G. v. Velsen te Waaxens, nu te Harlingen. En: 
Vitringa's Aphorismi; Herodoti historiarum libr. IX L. C. 
Valckenarii ciim notis P. Wesselingii; Ernstig en vertrou
welijk Buurpraatje tusschen Broeder Waarmondt, Eigen
zin, Rechthart en Ongeloof, opzigtelijk tot de zaak van ds. 
C. Blom onder de zinspreuk Nos populo damus, pr. 6 st. 

„ 11 Verkoop der pastorielanden van Oosterwolde, Pogtelo en 
Appelscha. 

,, 12 Verkoop der plaatsen en landen, behoorende tot de pasto
rieën van St. Jansga en Oudeschoot. Verkoop der pastorie
landen van Ureterp, Siegerswoude en Hemrik. Verschenen 
bij Ff. A. de Chalmot te Leeuwarden: Verhandeling over 
de zedeleer der kerkvaderen door Jan Barbeirac, hoog
leeraar in de rechten te Goningen. En: H. W. Bernsau: 
Onomasticon definitivum exhibens notiones sine definitio-
nes in logica et metaphysica, 2 Tom. pr. ƒ 5.—. 

19 Verkoop der pastorievastigheden van Jelsum. Gedrukt bij 
H. A. de Chalmot te Leeuwarden: Verdediging van de 
Magistraat van Leeuwarden tegens de deductie ten onregte 
op den naam der gecommitteerden van de kerkeraad uitge-
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geven. Verschenen bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Fructo-
logia door J. H, Knoop, ƒ 20.— En van denzelfden: Jonge
mansonderwijzer, pr. ƒ 5.—. 

NOT, 23 Gedrukt bij Jacob Brouwer te Franeker: Grondregels der 
Fransche taal door wijlen Is. Ph. Aubert. Verkoop der 
pastorie-effecten van Pietersbierum en der pastoralia van 
Akker- en Murmerwoude. 

,. 2+ Verkoop der pastoralia van Wrerum, Nes, Hiaure en Born-
werd. 

,, 25 Verkoop der pastorielanden van Gaast, Ferwoude, Kims-
werd, Tjerkwerd, Dedgum, Wons en Engwier. 

26 Verkoop van 250 abeelen, esschen en eiken op Friesema-state 
onder Idaard. door C. van Scheltinga, grietman v. Idaarde-
radeel bewoond. 

„ 28 Verkoop van een huizinge met hovinge in Huizum bij 
freule Tilleau als huurdersche in gebruik. 

Dec. 10 Alle degene die begeerig zijn om de proeven van de wis-
kunstige langstens te zien door tafels van de beweeginge 
over de gantsche aardkloot, opgemaakt door Cornelis Ed-
gers, getrokken uit het boekje genaamt De Goudmijn om de 
waare Langte uit de waare Breedte te vinden, alle die be
geerig is om het geëxamineert te hebben, die kome bij den 
autheur Cornelis Edgers, school- en rekenmr. tot Harlingen 
in de Vijverstraat, die zal het ten dank aantoonen. 

,, 21 Gedrukt bij Dirk onder de Linden te Amsterdam: Zedig 
Onderzoek van een oneenzijdig en onpartijdig Liefhebber 
der waarheid, hoeverre de magt der Chr. Overigheid om
trent de kerk en wel in het bijzonder ook in het stuk der 
beroepinge van leeraren zig uitstrekt. Ter overname aange
boden de beeld- en steenhouwerswinkel van Wed. J. Bruin-
sma te Leeuwarden. Verschenen: Het Gezag van den Sou-
verain of alle overheden ende machten verdedigt tegens de 
gevaarlijke ketterij, die onlangs het hoofd heeft opgestoken 
in de Deductie onder den naam van Gecommitteerden van 
den kerkeraad te Leeuwarden, met singuliere aanmerkingen 
over het gedrag en de geschriften van Ds. C. Blom door 
P. S., 4 st. Alle diegeene dewelke voor den dag kan brengen 
een testament van wijlen Johanna Wilhelmina vrouwe van 
Schratenbag, geb. v. Aylva, waarin Backeveen door dezelve 
is fideicommis gemaakt, zal tot een praemie genieten 1000 
car. gl. van Jhr. E. H. v. Burmania te Bakkeveen; dat 
voorennoemde vrouw geen ander testament als van 24 Juli 
1731 heeft gemaakt, waarin aan haar broeders, dogters en 
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kindskinderen elk ¾ van Bakkeveen heeft toegemaakt. Dit 
paar legateert aan elkaar de volle eigendom van al hunne 
veenen. 

Dec. 30 Secretaris G. Deketh verkoopt op Kingma-State onder 
Zweins 50 iepen en 9 zware noteboomen. 

„ 31 Verschenen: Brief van een liefhebber der Waarheid inzake 
het conflict ds. Blom. 

1764. 
Jan. 11 In den Frieschen boekhandel te verkrijgen: De wijsgeeri-

ge en staatkundige verhandelingen van David Hume, in 
vertaling. 

„ 21 Gedrukt te Amsterdam • De zedemeester der kerkdijken 
in 120 vertogen, zeer nuttig bij gelegenheid van de ge
ruchtmakende stukken over de aanspraak van Ds. C. 
Blom, 2 dln., prijs ƒ6.—. Verkoop van 200 zware iepen 
op het slot, genaamd Het Bosch, in leven bev\ oond door 
luitenant-kolonel B. Hixenius te Wommels. 

„ 28 Verschenen bij H. A. de Chalmot: Antwoord op de Brief 
van een z.g.n. vriend, waarin hoofdzakelijk wordt aange
toond, dat deszelfs inhoud meestendeel uit laster en on
waarheid bestaat en waarin op het klaarsten werd bewe
zen, dat Ds. C. Blom, geenzints de schrijver van dat hate
lijk stukje kan geweest zijn, 6 st. Schipper Meevis Jans 
van Makkuni maakt bekend, dat hij voornemens is van 
Harlingen naar Hamburg te zeilen met een nieuw wel-
'bezeild coffesch'ip de Barbara en Apollonia met den eer
sten goeden windt, die waaien zal na IS Febr. 1764 
Iemand genegen eenige stukgoederen in te schepen, adres-
seere zich aan dr. Bernhardus Jelgersma te Harlmgen. 
De Vaderl. Letteroefeningen bevatten: Vervolg- van pa
pieren ra'kende de zaak van ds. C. Blom. Te koop 7 à 8 
weeftouwen en 36 kammen, waaronder 2 tantjeskammen 
van de hoogste tot de laatste taalies toe, een scheerraamt 
zijnde een herraamt, bij Jan Broe'kmans, mr. weever in 
Dokkum aan de Fetsefontein. Te koop de buitenplaats 
met boerenwoning, magnifique plantagie, van majoor 
Geusau even buiten Harlingen. 

„ 30 Verkoop van 60 esschen en abeelen op de opreed van Ger-
bada State te Oosterwierum. 

Fébr. 1 Verschenen 2e druk van Ordre der Texten voor de feest
dagen voor de gemeente J. Christi te Leeuwarden, waar
bij gevoegd: De overeenstemmingen der Evangelisten en 
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Aanwijzing der Profetische teksten, met het vers Kruis-
triomf van J. Vollenhove, 6 st. 

Febr. 4 Verschenen te Amsterdam: Vierde Brief van een Lief
hebber der Waarheid aan een zijner vrienden in zake ds. 
C. Blom. Verschenen : Verdediging van AOlbertina Frans-
sen, huisvrouw van de boekverkoper J. A. de Chalmot, 
uitgegeven ter harer zuivering tegens de verregaande be
schuldiging door haren man J. A. de Chaknot aangedaan 
in zeker geschrift geintituleert: Antwoord op de Brief 
van een z.g.n. Vriend, waarin hoofdzakelijk wordt aange-
toont, dat deszelfs inhoud meestendeels uit laster en on
waarheid bestaat, en waarin op het klaarst werd bewezen 
dat ds. C. Blom geenszints de schrijver van dat hatelijk 
stukje Ikan geweest zijn, door PI. A. de Chalmot, 5 st. 

7 Bauke v. d. Weijde, vleeschhouwer in de Nieuwe Steeg 
te Leeuwarden laat trommen een extra vette os, zoo cier-
lij'k van hoornwerk als er in Jaren een gezien is, zijnde 
door grietman Rengers van Wijmbritseradeel aangezet 
en geweid. 

,, 11 Thomas Tjepkes te Dokkum biedt een heerlijke lintmolen 
te koop aan, waarop de breedste soorten van rabatten 
kunnen gaan. 

18 Gedrukt bij H. Hoitsnia te Franeker: 62 uitgekipte kon
sten met deszelfs bijgevoegde verklaringen van ieder 
nummer. Gedrukt bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden : 
Antwoord van J. A, de Chalmot, voorzien met de nodige 
bijlagen ter wederlegging van de z.g.n. Verdediging uit
gegeven op de naam van zijn huisvrouw Albertina Fran
sen, 5 st. 

22 Notaris P. Wierdsma verkoopt op de Stads Doele te Leeu= 
warden een verzameling uitmuntende gouden en zilve
ren medailjes en gedenkpenningen nagelaten door wijlen 
Jhr. Uibe Avlva van Burmania, old grietman en ontvan
ger generaal van Leeuwarderadeel, alsmede een aan
hangsel van een extra fraai g-emaakt zilverwerk. 

„ 25 Jan Aelses Distelsma te Deinum en Pieter Aelses te 
Weidum zijn voornemens het slot te Wommels af te 
breken, genaamd het Bosch, in leven bewoond door lui
tenant colonel B. llixenius. Gevraagd een vroedvrouw te 
Nes op de Vrije erfheerlijkheid Ameland. 

Maart 5 Verkoop der rog- en westmolen aan de Schipsloot te 
Joure. 
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Maart 7 Te zien ten huize van A. Stotsman in de Groote Hoog

straat te Leeuwarden het groot ikonstkabinet bestaande 
in 40 geboetseerde schilderijen, entree 2 st. 

8 Commies Gerardus Luppus te Leeuwarden heeft aan 
zijn huis een zeer bijzondere illuminatie. 

„ 12 De afbraak van het slot te Wommels begint. 
19 Verkoop der bibliotheek van wijlen ds. H. Andeles ten 

zijnen sterfhuize op de -Weert te Leeuwarden. 
26 Verkoop der bibliotheek van wijlen H. v. d. Brink, opper-

chirurgijn op 's Lands oorlogschip Prins Willem, en van 
Jan Harmens, mathematicus te Harlingen. 

,, 31 Verkoop van eenige heerlijke vastigheden onder Nijkerk 
(Ferw.), tezamen in de stemgerechtigheid de pluraliteit 
van het geheele dorp uitmakende, bestaande o.a. in Jeep-
ma State niet de heeren'huizinge, stallinge en plantagie, 
bij de freulin E. L. v. Grovestrins tot haar dood toe ge
bruikt, groot 28 pondem. Onder haar zilver, dat was ver
kocht, bevond zich een zilveren beker met deksel, vol
gens overlevering van Gaspar á Robles, die het Olde 
Bildt had laten bedijken, en aan een der Dijksgedepu-
teerden dezen beker had geschonken (Aant. E. M. v. B.). 

April 2 Verhuurd ten huize van Wed. Jans iin de Ridder van St. 
Joris 'te Engelum eenige pondematen aan de vaart, ge
schikt voor aardappelbouw. 

„ 14 Verkoop van een tichelwerk aan de Dokkumer Ee onder 
Wijns. 

„ 24 In alle kerken van Friesland gedankt voor het herstel 
van den prins uit een zware ziekte. 

„ 28 Bij G. Tresling te Leeuwarden gedrukt: Compagnieboek 
voor de infanterie en: Het vermakelijk of z.g.n. Kaart
spel, waardoor men een gehele avond een gezelschap op 
een vermakelijke wijea kan diverteeren, zonder iets te 
winnen of te verliezen, 6 st. 

Alei 2 Uitgegeven bij A. Ferwerda en G. Tresling te Leeuwar
den : Toneel des oorlogs, begonnen met 1756 of Alge-
meene historie der veldtochten vervattende de veldtoch
ten van 1758, prijs ƒ4.20. 

„ 3 Dr. Henricus Duivensteiii, secretaris van Leeuwardera-
deel verkoopt ten sterfhuize van wijlen luitenant kolonel 
Jhr. Watze Andries van Sytzama op Camstra-State onder 
Wirdum bij boelgoed verscheidene koeien. 
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Hei 7 Wie de grootste koppel koeien brengt op de nieuwe jaar

markt te Witmarsum, zal genieten een premie van 2 
ducaten. 

„ 9 Wordt in 's Lands Burse te Franeker verkocht een partij 
mooie en groote schilderij en. waaronder de vier evange
listen. 

12 Gedrukt bij P. Brandsma te Leeuwarden: Egt verhaa 
van het voorgevallene op de Helder niet ver van Jiet 
eyland Texel ten opzigte van de executie der crimineele 
justitie op 8 Mei 1764 geoefent aan eenîge rebellen van 

het O. Indische compagnieschip Nijentmrg, 2 st. 

22 Verkocht 'bij H. A. de Ohalmot te Leeuwarden een def
tige verzameling Latijnsche, Fransehe en Nederl. boeken 
in verscheiden-e faculteiten, alsmede eenige schilderijen. 
waaronder van voorname meesters. 

26 De boekverkooper R. Zeylstra te Sneek heeft gekocht 
een partij raare en slimme brieven voor de kinders om in 
te leeren, en presenteert ze aan de schoolmeesters het 
pond voor een zestehalf; bij hem oök te bekomen: De 
zeldzame Levensgevallen van de Jongejuffer de Villars, 
2 dln. Afgebrand de nieuwe mouterij in de Kruisstraat 
bij de Groote Kerk te HarMngen. 

„ 28 Boelgoed van o.a. vier windhonden, waaronder twee van 
't eerste veld, patrijsevink en Pudsa, achter 't Bosch van 
wijlen freule Eduarda Lucie van Grovestins te Wester-
Nijkerk (W.D.). 

Juni 5 Verkoop der inboedel, linnens, porseleinen, zilver, lijfs-
toebehooren, sieraden, koper, tin en ijzerwerk, nagelaten 
door wijlen freule E. L. v. Grovestins op Jepma State te 
Wester-Nijkerk. 

9 J. O. Kruger presenteert te koop zijn buitenplaats te 
Weidum. Ds. C. Blom te Leeuwarden verklaart, dat de 
predikatie door hem op 4 Sept. 1761 niet is uitgesproken, 
zooals dezelve thans het ligt ziet, gelijk ook dat tlezeh e 
niet na, maar voor de berugte resolutie condemnatoir aan 
'hem voorgelezen op 7 Sept. 1761 is geschiedt, en dat ze 
op een eer- en trouwloze wijze het ligt ziet, want hij 
zijn handschrift aan niemand ter wereld heeft laten lezen 
dan aan de twee visitatoren der classis van Leeuwarden, 
Wierdsma en Reynalda, toen 'hij in de noodzakelijkheit 
meende te zullen gebragt worden om voornoemde pre
dikatie uit te geven, gelijk ook ds. Reynaida, die prout 
jacet geapprobeert heeft, en verklaart die nooit uit zijn 
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handen te hebben gegeven. Dns laat ds. Blom elk oor-
deelen op wat wijze de uitgever aan een copie van deze 
predikatie mag gekomen zijn, verklarende dezelve geens
zins voor de zijne te houden en teffens het tytelblad voor 
leugenachtig en de voorreden voor een pasquil. 
Ds. J. C. Wiersma te Jelsum verklaart ter handhaving 
zijner eer en goede naam: 1" dat hij als visitator op 1 Oct. 
1763 van ds. C. Blom ontvangen heeft, zeekere eigen
handig geschrevene predikatie over Prediker 3. 16, 17; 
2° dat hij die predikatie van de verdeeling der textwoor-
den af woordelijk heeft uitgeschreven als moetende daar
van rapport doen aan de E. Classis; 3° dat hij in deze 
predikatie gevonden heeft zeekere zeldzame passagies, 
die wel een nadere overweeging en crisis verdienden; 
4° dat hij om in deezen van zijn eigen oordeeel alleen niet 
af te hangen, nog de agting van den hr. Blom te kort te 
doen, 't afschrift deezer predikatie, als zijnde van den 
Auteur zelve in 't openbaar voor een menigte menschen 
van de predikstoel geleezen en uitgesproken ter lecture 
heeft overgegeeven aan zeekere oordeelkundige mannen 
en leeden van de Classis van Leeuwarden om derzelver 
sentiment in te neemen; 5° dat hij bevonden heeft, dat 
deeze predikatie, hoewel tegen zijn wil en intentie in 
druk gekomen egter met zijn copia overeenkomt, zo met 
eenige fouten van letteren en zulke die de zin niet sto
ren, en 't woord s 1 a bh e op pag. 16 uitzondert en weg
doet ; 6" dat hij bereid is, mids de noodzaaklijkheit 't vor
dert met solemneelen eede voor de regtbank te bevesti
gen, dat dit zijn afschrift met 't eigenhandig origineel 
des autheurs overeenkomt, en nu verwagt dat ds. Blom 
aantoone, waarin de gedrukte predikatie van de zijne, zo 
alse aan hem overgegeven is, zaaJkelijk verschille, dog nu 
geen verandering in dezelve maake. 
Verkoop van 70 korven bijen (bij Eeltie Saekles te Midlum. 
De magistraat van Sneek besteedt het afbreken en weer-
opbouwen Aan de Jouster Pijp aldaar aan. 
Kerk- en armvoogden van Grouw maken bekend, dat de 
ordinaris Grouwster markt, invallende op 6 Aug. 1764 
voor dit jaar nog staat gehouden te worden, dog in het 
vervolg wort afgeschaft, en dat in plaats van dien 2 
beestemarkten zullen zijn n.1. 1° op 25 Oct. 1764 van 
paarden, koeien en vlas, zijnde Donderdags voor Drag-
ster markt, waarin op voorsz. Donderdag 's jaarlijks zal 
worden gecontinueert. Wie de grootste koppel paarden 
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of koeien 'brengt en de meeste bundels vlas, krijgt een 
zilveren lepel. 

Juni 27 Verschenen: Welkomgroet aan Jacob Adriaan baron dn 
Tour ter gelegentJheit dat Z.H.G. Welgefo. als grietman 

Titelprent van een Leeuwarder uitgave 
(17e eeuw) 

en ontvanger generaal van het Bildt plegtig wierd inge-
liuldigt door de ingezetenen dier grietenij, den 26 Juni 
1764 toegezongen door eenige inwoonderen van St. Anna 
Parochie, welke bij die gelegentheit hem met een eeren-
kroon vereerden, 4 st. 
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Juni 30 Bij H. A. de Chalmot gedrukt: Franciscus Gomarus over 
de sacramenten, vertaalt en met een voorreden verrijkt 
door Irenaeus contra Haereses ter gelegentheid van de 
alom berugte geschillen in de provincie Groningen over 
't gebruik van het H, Avondmaal ontstaan, 5 st. 

Juli 9 Verkoop der huizimge aan de Breed'e Plaats te Franeker, 
bewoond door Prof. Conradi, doende 170 car. gl. huur. 

,, 27 Dr. Joh. Mebius, secretaris en boelontvanger van Menal-
dumadeel, verhuurt de Iboomvrudhten van Jhr. E. S. v. 
Burmania te Wier. 

,, 31 Mevr. douairierè van Heemstra laat verhuren het groot 
hof, Holdînga State, gelegen onder Finkum, 

Aug". 9 Arent Hanses, castelein in het Wapen van Maarderadeel 
te Grouw, laat een hardzeilpartij houden van jachten 
zonder onderscheid om een cierlijke fleugel en balt je. 

„ 18 Aangezien het Joodenkerkhof te Workum zeer vervallen 
is, roept de magistraat de eigenaars der g-raven op om 
zich voor 1 Nov. bij haar te adresseeren, bij poene dat de 
graven anders zullen vervallen aan de stad. 

„ 24-25 Wildemarkt gehouden. 

Sept. 10 Anne Teyes, herbergier te Eernewoude, laat een cierlijke 
fleugel en bal verhardzeilen, mits door jagten en zeil-
praamen van 22 voet en daaronder. 

„ 12 Bij A. Ferwerda en G. Tresling te Leeuwarden gedrukt: 
Verhandeling van Voltaire over de verdraagzaamheid 
in het stuk der religie, uit het Fransdh vertaald. 

„ 16 Laurens Roelofs, kastelein te Heeg, laat met approbatie 
van grietman Rengers, verhardzeilen een sierlijke vleugel 
met een zilver schrehout. 

,. 18 Verkoop van iepen en abeelen op het slot van de freu-
lijns van Goslinga te Dongjum. 

,. 19 Gedrukt bij A. Ferwerda en G. Tresling te Leeuwarden 
gedrukt: Het gevoelen der praedestinatie ontheft van 
nieuwe zwarigheden van Alethöfilus Fileusebius in zijn 
beschouwing van de beste waerekl, en van de vernieuw
de zwarigheden van den uitgever der zwarigheden van 
S. Werenfels, door J. Tobitson, 6 st. Verschenen: De ge
vallen van Ruth, in 6 zangen, door Anna v. d. Horst, op
gedragen aan prinses Maria Louise. 

„ 26 Brugt Jans, jager bij Mevr. Doys, douairierè van Haer-
sma te Augustinusga, heeft een mooie patrijshond te 
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koop. Te Ikoop den tinnegietersvormen en gereedschap
pen van Hylke P. Dreyer te Harlingen. 

29 Douwe Hansma te Dokkum vraagt een brouwersknecht. 

1 J. W. Stachouwer, vrij- en erfheer van Schiermonnikoog-
verkoopt aan den meestbiedende het privilegie om alleen 
op voorsz. heerlijkheid te mog"en maken en verkopen 
allerlei soorten van gedisteleerde wateren, wijnen enz., 
conditie's bij Gerardus Dublinga, executeur aldaar. 

2 Verkoop der bibliotheek van wijlen ds. Johannes Jelle-
ma te Peins en Zweins, een patrijzefui'k, puts en schild,. 
Ikvartelnet en beentje, twee witte vliegenetten op paar
den en een hartsvanger met agaten handgreep. 

6 Verschenen bij A. Ferwerda en G. Tresling te Leeuwar
den : 2e druk van Voltaire's verhandeling over de ver
draagzaamheid. 

8 Verkoop der pastoralia van Dronrijp. Verhuring- van de 
nieuwe plaats op de Wildehorne bij Joure, voor ruim 44 
beesten, met 3 fennen bij huis, met de kooi daarbij, waar
in 28 melkkoeien zijn geweid. 

10 Boelgoed van 'hooge eiken, iepen en elzen op Rinsma 
State te Driesum. C. Peisel, jager op 't Bildt, vraagt 
iemand, die wil dienen voor patrijze'vanger. 

13 Ingezetenen van Gorredijk maken fcekend, dat zij voor
nemens zijn een beestemarkt te houden n.1. 2 Woens
dagen voor en 2 Woensdagen na hun jaarmarkt zoo 
herfst- als meitijds. Old-ontvaiiger Theocl. Cock woont 
op Gralda te Menaldum. Te huur de buitenplaats De 
Orebyter aan de trekvaart bewesten Dronrijp, conditie's 
bij juffer Schik aldaar. 

14 In de herberg Pasveer te Huizum verkocht de oude pas
torie aldaar, en de bouw eener nieuwe pastorie. 

15 Verhuring der plaats van de Galemadammen te Koudum 
met tollen, overzetten, visscherijen, huizinge en herberg, 
conditie's bij oud-secretaris Galtema aldaar. Verkoop dei-
huizing in de St. Jacobsstraat te Leeuwarden bewoond door 
baron v. Schwartzenberg te Beetgum. 

17 Verkoop op het Blauw huis te Dronrijp van iepen, abee-
len, tuingereedschap en een groote schouw om paarden 
over de vaart te zetten, 

23 Verkoop der pastoralia van Wier. Alle Teyes en Pyt ter 
Keverling, chirurgijns te Oldeboorn lijkschouwing doen-
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de, constateeren dat Gerbrig-, wed. van Thomas Jeltes 
aldaar, door smoring met een halsdoek is vermoord, en 
wel door Gerke „Pupillant". 

Oct. 29 Verkoop der huizinge bij ds. J. Courtonne voor ƒ 140, 
bewoond in de Gr. Kerkstraat te Leeuwarden. 

„ 30 Venkoop Aan alle pastoriegoederen te Oudwoude en 
Westergeest. 

„ 31 Verkoop van vele iepen, esschen, abeelen, elzen, wilgen 
en hagedorens op Groot Holdinga State te Fdnkum. 

Nov. 5 Verkoop der pastoralia van Veenwouden. 

„ 9 Verkoop der pastoralia van Don'kerbroek, Haule, Ber-
gum, Oostermeer, Festrum. 

„ 10 Uitgegeven 'bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden: H. Ve-
nema, Commentarius in psalmos 42—64, ad iibrum pro-
phetiarum Jeremiae. Te huur een greidplaats te Terzool, 
97 pondematen, adres de predikant van Sybrandaburen. 

., 13 Verkoop der pastoralia van Lippenhuizen en Tenvispel. 

,, 18 Aanbesteed het opmetselen van een zware ringmuur om 
de buitenplaats van grietman Corn. v. Scheltinga te 
Idaard. 

„ 22 Venkoop der pastoralia van Dongjum. 
,, 23 Verkoop der pastoralia van Arum, Lollum, Alakkum, 

Kornwerd, Parrega, Hieslum, Greonterp. Verkoop van 
een polle lands, genaamd 't eyland Malta, groot 1 pon
demaat, aan de Geeuw te Sneek, met huizinge en buit-
huis daarop zeer gevoegelijk tot het stichten van een 
windmolen of ander bedrijf. 

„ 26 Verkoop der pastoralia van Ytens en Cubaard. 
,, 27 Verkoop der pastoralia van Buitenpost. 
„ 28 Verkoop der pastoralia van Akkrum, Terhorne, Ter-

kaple en Alkmarijp. 
„ 30 Verkoop der pastoralia van Oosterbierum. 

Dec. 5 Verschenen de nieuwe kaart van Friesland, 3 st. 

„ 6 Uit de boedel van Styntie Hobbelings, wed. Symon Star-
ringh te Leemvarden verkocht staeldraeijers gereed
schappen als diverse draaibanken, waaronder een is, 
waarop allerhande kunstwerken kunnen gedraaid wor
den. 

,, 14 Verhuring van de stadsrogmolen te Sloten. 
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29 Verschenen bij Hajo Spandaw te Groningen: P, Cam
per, Oratio inauguralis De analogïa inter animalia et 
stirpes. 

31 Te bekomen bij F. Andeles, goud- en zilversmid te 
Leeuwarden : Nieuwjaarspenningen met beelden der jaar
getijden en versjes, prijs in zilver ƒ3.15 met doosje. 

5 Te bekomen bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden: Treur-
gordijn, opgeschoven voor den doorluchtiger! en dapperen 
held Gratianus, lierdicht, gevolgd na het Fransch van Yol-
taire, 4 st. Gedrukt bij W. Wigeri te Leeuwarden: Ver
handeling over de natuurlijke oorzaaken der ziekte onder 
het rundvee en derzelver langere duuringe als te vooren, 
gaande vooraf 2 vertoogen gezonden aan de Holl. Maat
schappij der wetenschappen, ter beantwoording eener vraag 
over deze stoffe in 1759 voorgesteld en in 1760 herhaald 
door ds. Eelko Alta te Bozum, 18 st. 

7 H. A. de Chalmot te Leeuwarden verkoopt de bibliotheek 
van wijlen W. H. Frieswijk, oudste advokaat voor den 
Hove van Friesland en pensionaris der stad Leeuwarden, 
benevens een collectie gouden en zilveren gedenkpenningen. 

9 Joseph Israëls, woonagtig in de Kleine Kerkstraat te 
Leeuwarden adverteert, dat hij volgens raadsresolutie is 
toegelaten als beëedigd translateur van de Hebreeuwsche, 
Chaldeeuwsche, Rabinersche, Jood-Duitsche en Hoog-Duit-
sche talen. 

14 De Gedeputeerde Staten van Friesland laten ophalen het 
boek van Voltaire De Verdraagzaamheid in het stuk van 
den godsdienst, wegens de ergerlijke passages tot versma-
dinge van den geopenbaarden godsdienst, en verbieden 
voortaan 't drukken en herdrukken er van bij poene van 50 
gouden Friesche rijders, tot welzijn van Gods kerk en hand-
havinge en bescherminge van den geopenbaarden gods
dienst. Te bekomen bij H. A. de Chalmot: Gedigt op de 
Hooge Vergadering van de Ed. Mog. Heeren Zeeraden te 
Harlingen, 2 st. 

23 Gedrukt bij A. Ferwerda en G. Tresling : De waare hope en 
verwagtinge Israëls, vertoond in eenige zamenspraken, ge
houden tusschen rabbi Hertog Leevy te Leeuwarden en 
koopman Jacobus Bosch, waarbij een opdrachtbrief aan de 
Parnassim der Synagoge te Amsterdam, 2e dr. Bij dezelf
den gedrukt: Harmonie der 4 evangelisten door Jacobus 
Bosch, prijs ƒ 3.—. 

14 
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2 Te huur de heerenhuizinge Kammingaborg met het daar
achter gelegen Kersehof, adres de Statenbode G, Lourens. 

4 Verkoop eener moderne huizinge in de Gr. Kerkstraat te 
Leeuwarden, bewoond door grietman A. Lycklama à Nije-
holt voor 200 car. gl. 

6 Kerkvoogden van Sexbierum hebben de zeer vervallen 
graven in de voorkerk aldaar laten verhoogen en vervloe-
ren, en een nieuw graf register laten maken, aangifte bij 
Harmanus Boer, schoolmeester aldaar. Tiberius Frison chi
rurgijn te Dronrijp, biedt zijn chirurgijnswinkel te koop 
aan. 

9 Ten huize van Eeuwe Jans Sickinga te Wolvega wordt 
verkocht een klijngraverij met toebehooren te Nijeholt-
wolde, 2 molens, 4 tenten, vallaat en gereedschappen in 2 
perceelen, ieder ter grootte van 60 dagmat. 

15 Is op de punt van de Graaf bij het inzeilen van de rivier 
van Bourdeaux gebleven het schip Het dorp Woudsend, 
gevoerd door schipper Bintje Sybrands van Amsterdam-
naar Bourdeaux. 

16 Secretaris Albarda presenteert vor de erven van wijlen 
freule E. L. van Grovestins ten verkope 't regt van vogelen 
en visschen in 't Oogvliet onder Marrum. 

18 Op princessejaardag ten huize van J. M. van Beijma te 
Leeuwarden is concert gegeven door adel en aanzienlijken 
der provincie, 's avonds 5—9 uur, daarna souper op de 
Stadsschuttersdoele, met bal tot den morgen. Des namid
dags klokkenspel en afvuring der kanonnen op de stads
wallen. 

20 Gedrukt te Leeuwarden: Nodig tegengift voor Voltaire's 
verhandeling over de verdraagzaamheid, 12 st. 

23 C. van Thiel, thans kok bij Jhr. O. Z. v. Haren, adverteert 
dat hij 1 Mei a.s. binnen Leeuwarden in het logement 't 
Poortie gaat houden. 

27 Gedrukt bij A. Ferwerda te Leeuwarden: W. Bartjens, 
Cijferboek, uitgewerkt door H. Haanstra, 5e dr. en J. Buma 
Reis door de Elizeesche velden. 

2 Te Bayonne ligt zeilree te wachten op beter weer het gal
joot Amelia Dorothea, kapitein Dooitze Eelkes Hinxt, be-
vragt op Bremen. Te koop een slotmakers- en kunstsmids-
winkel met instrumenten en fraaiïgheden bij Wed. Thomas. 
van Dijk te Bolsward. 

5 Volgens brieven is behouden te Duinkerken gearriveerd Het 
huis Beslinga, schipper Tjeerd Klaasens, te Brugge Juffer 
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Clara Maria, schipper Barent Wopkes, te Blaije, Gebroeders 
Lolkes, schipper Jelle Doekeles de Haan en te Alikanten 
Juffer Johanna Henderica, schipper Jan Teakeles. 

Maart 6 Aangekondigd de a.s. verkoop op afbraak van het grootste 
gedeelte van het z.g.n. Klokhuis binnen Leeuwarden, be
staande voornamelijk in Olde Vriesche steen en extra zwaar 
eiken kapwerk. Gedrukt bij A. Ferwerda en G. Tresling : 
Boeren en Landlieden Onderwijzer, 22 st. 

7 Benoemd tot professor in de theologie en tot avondprediker 
aan de Franeker hoogeschool Ds. Johannes Ratelband te 
Leeuwarden. 

8 De Leeuw. Courant heeft dit versje op den verjaardag van 
prins Willem V: 

Weergalmde onlangs de Schutters Doelezaal 
Door vreugdgejuich bij 't onderling onthaal 
Van Frieslands edelen en groten, 
Toen Beijma's keurmuzyk Maria's jaarfeest zong; 
Thans rolt de Oranjevorst van ieders tong, 
Terwijl 't gehoor verdooft door duizend vreugdeschoten. 
Het licht der maan wort schier door 't vuur verbleekt, 
Dat Wassenaar tot Willems eere onsteekt. 
Dees hoofdstad kan haar blijdschap nauw verzwelgen. 
Van Haren's huis staat als in vollen brand. 
't Herhaald geroep Lang leev de hoop van Nederland! 
Getuigt der Friesen zugt voor de eer van Nassauws telgen. 

,. 9 Johannes Andries, gewezen kok van Z.Hoogheid den prins 
van Oranje adverteert, dat hij uit koken en braden gaat voor 
êen civiele prijs. Hij heeft het koken geleerd bij den be
roemden Weinsang, mondkok van Z.Hoogheid, welke door 
zijn schriften voor de grootste kok van alle kenners ge
houden wordt. De heerenhuizinge en paardestalltnge Het 
Blauwhuis te Dronrijp zal worden afgebroken. 

,, 11 Aanbesteding der noodige reparatiën aan de kerk van 
Augustinusga. 

13 De Leeuwarder Courant bevat dit bericht: Onlangs heeft 
men te Wieuwerd een lijk opgegraven, waarvan men meent 
volkomen zeeker te zijn, dat het is van Anna Maria Schuur
man, welke aldaar 1678 begraven is. Zeldzaam is het, dat 
het in deszelfs geheele gedaante is gevonden, konnende de 
leeden, gelijk als van een leevend mensch verbogen worden, 
en zijnde de kleederen gelijk aan klatergoud, welke aan zee
ker klein gewas, bijna als mostertzaad, waarvan de kist vol 
was, toegeschreven wordt. Verscheidene geleerden, welke 
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het bezigtigd hebben, getuigen eenparig nooit iets dergelijks 
gezien te hebben. 

Maart 16 Gedrukt bij G. Tresling te Leeuwarden: Deductie van Jhr. 
Tjalling Edo Hessel Roorda v. Sixma contra Jhr. Edzard 
Hobbo van Burmania aan de Staten van Friesland inge
geven Febr. 1765, prijs 10 st. Geveild in de Nieuwe Hop-
zak te Leeuwarden de buitenplaats te Hallum bewoond 
door wijlen kapitein Waslander als eigenaar. 

„ 18 Prof. H. Cannegieter te Franeker bedankt voor zijn be
noeming aan de Leidsche hoogeschool als prof. Jiiricl. civ. 
publ. nat. et gent. 

„ 31 Gehuwd te Franeker: Meille ToussainL en Atje Haitsma; 
bij Wed. Jan Floogland en zoon te Harlingen verschijnen 
huwelijkszangen van J. A. Backer en W. de Lille. 

April 1 De magistraat van Workum verhuurt het houden van de 
bank van leening binnen de stad. 

,, 2 Ten huize van de schrijver Allardus Rudolphi op de Froske-
polle onder Huizum boelgoed van boeregereedschappen. 

,, 3 Ten huize van Pieter Scheltema in de herberg Benthem te 
Harlingen verkocht een pan- en estrikwerk met de bloks, 
knegtswonings, hovinge, stallinge en wagenhuis aan de 
Noordkant van de Zoutsloot te Harlingen, gedreven door 
koopman Phiilippus Hanekuik c.s. Johannes Georgius Hem-
pel te Harlingen vraagt een beeldhouwersknecht. 

„ 6 Verschenen bij W. Wigeri te Leeuwarden de 2e druk van 
van Kort Begrip van de Heilige Historie van de schepping-
der Wereld tot op de vaststelling van de Chr. godsdienst, 
2 st. 

,, 9 Boelgoed ten sterfhuize van wijlen vrouwe A. van Doys, 
douairière v. Haersma te Augustinusga. Te 5 uur in den 
morgen is te Leeuwarden, na eenigen tijd gesukkeld te heb
ben, overleden Maria Louisa, princesse van Hessen Cassel, 
douairière van wijlen Johan Willem Friso, moeder van 
Willem IV, oud 77 jaar. 

,, 10 Prof. Mr. Bavius Voorda te Franeker benoemd te Leiden 
tot Jurid. professor. 

„ 13 De kerk van Nijehove te Leeuwarden voor 1000 car. gl. op 
afbraak verkocht, nadat 11 Maart de blauwe pannen waren 
afgenomen; het puin gevoerd naar Wonseradeels zeedijken. 
De kunstschilder R. Jelgerhuis in de Gr. Kerkstraat te 
Leeuwarden schildert kamerbehangsels, history-, portrait-, 
bloem-, basrelief-, zeestukken, exerceert etsen en graveeren 
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van signetten, titelplaten, enz Bij hem verkrijgbaar twee 
afbeeldingen van het z g n. Klokhuis (van ouds Nijeho\e) 

TOT LE&yiOLAmiEtByJEÆHrCjbAASE-. 

Titelprent van een Leeuwarder uitgave (1717). 

te Leeuwarden, 4 st. G Treslmg geeft u i t : Nieuw A B C 
boek met plaatjes tot verklaring van de Geloofsartikelen en 
Tien Geboden, alsmede Bijb. Printverbeeldmgen in 75 
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plaatjes om de kinderen de historische vragen volgens het 
geleide van den Eerw. Borstius beter te leeren. 

April 20 Bij het Blokhuis te Leeuwarden verkocht een paarde-olie-
molen, 4 zaagijzers, 4 wangijzers, 2 fonteinijzers, het kalf, 
het olyblok en zijn banden, de windes-as, de keuning, de 
steenrand, gaande werken, kuip, enz. 

23 Ten teeken van publieke rouw wegens den dood van prin-
ces Maria Louise luiden alle klokken in Leeuwarden, 's mor
gens van 9—10, 's middags 12—1, 's namiddags 3—4, en 
24 April alle klokken in alle steden en dorpen van Fries
land op dezelfde uren en vervolgens op 1 en 8 Mei van 
12—1 uur. 

„ 24 Oproep voor de vacature van schoolmeester, organist en 
koster te Staveren, tractement ƒ 150. Bij G. Tresling te 
Leeuwarden te bekomen: Lijkklagte bij de dood van Maria 
Louisa, door Anna van der Horst, 3 st. Boelgoed van 
koeien, karn, hooiwagens en alles wat tot een geschikte 
koemelkerij behoort, bij ds. P. Hoekema te Goutum. 

25 Een eeuw geleden (1665) woonden te Menaldum Syds van 
Donia en L. H. v. Aebbinga wed. van T. Camstra; te 
Minnertsga: A. van Juckema wed. van Camstra; te Dron-
rijp: Margareta Camminga wed. van raadsheer S. Grou-
stins; te Rinsumageest: Tjalling van Camstra; te Warga: 
Godschalck van Heerma; te Berlikum: Clant; te Weidum : 
G. van Meckema, wed. van grietman Botnia; te Jellum: 
D. A. van Loo; te Makkum: Barbera van Camstra, wed. 
van B. Donia; te Wons: Upcke Burmania; te Wanswerd: 
Laas van Groustins; te Ternaard: Luts Meckema, wed. 
van grietman D. Aylva; te Holwerd : Lucca van Aylva, wed. 
van W. S. Baron van Schratenbach, ritmeester; te Ried: 

• Ulbe van Sixma, kapitein-majoor; te Nijland: Gerlach 
Doys, kapitein inf.; te Tzum; Jarich Hottinga, kapitein 
inf.; te Burgwerd : Lolle Ockinga, Raad ter admiraliteit; 
te Minnertsga: Agge van Sixma; te Hallum: Haringh van 
Sytthiema. 

Mei 4 Verschenen: Verklaringe ten proeve opgesteld van eenige 
hoofdleeringen des geloofs, getrokken uit de Schriften van 
Menno Simons, en de belijdenissen der Mennoniten, op
gedragen aan ds. Antonius van Os door J. Beets, Menniste 
leeraar te Hoorn, 8 st. 

,, 7 Verkocht bij Hendrik Strick te Leeuwarden de bibliotheek 
van wijlen Ds. Herm. Theod. Huidekoper te Staveren. 

18 Magistraat en Vroedschap te Hindeioopen besteden het 
repareeren aan van het metselwerk aan den grooten toren 
aldaar. 
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25 Gedrukt bij A. Ferwerda en G. Tresling te Leeuwarden : 
Beknopte Verhandeling voor de infanterije aangaande de 
snaphaan, 5 st. 

29 Hendrick Strick te Leeuwarden wenscht wegens ouderdom 
en zwakheid zijn boeknegotie niet langer te continueeren en 
houdt uitverkoop van zijn magazijn, 

1 Voor het opmaken van de graven en het nieuwe register te 
Scharnegoutum opgaven ingewacht bij schoolmeester H. 
Leeljestra, aldaar. 

3 Prof. Jac. Garcm te Franeker draagt het rectoraat over met 
een solemnele oratie. Prof. P. Conradi volgt hem op; car-
mina verschijnen van Car à Doys, A. IJpeij, J. Ruardi, E. 
H. Tenckinck, P. Dreux, P. van Dorp en E. Wassenbergh. 

6 Verkoop der buitenplaats Roordaburgt, groot 14 ponde
maten, te Franeker. 

8 Te koop of te huur een brouwerij te IJlst, adres de stoker 
Adam Holland te Staveren. 

12 J. Sperner in de Speelmanstraat te Leeuwarden verkoopt de 
Essence merveilleuse of •wonderessen.ee, volmaakt geneezen-
de alle koortzen, hartkloppingen, zucht, koliek, steen, enz., 
't flesje 1 gl. 

13 De zilversmid E. Andeles te Leeuwarden geeft een rouw
medaille uit voor princes Maria Louise, in goud, prijs ƒ 105, 
in zilver 5 gl. 15 st. met deze 2 versjes van A. Jeltema: 

Voorzijde: 
Zie hier Princes Maria's beelt, 
Van Hessen-Kassels bloet geteelt, 
Door d' Egt aan Nassau's huis verbonden. 
Die meer dan 53 jaar 
Jan Willems doot betreurde, maar 
Door 't sterven nu heeft weergevonden 
Dien Prins, haar dapperen Generaal 
En leeft met hem in 's Hemels zaal. 

Agterzijde: 
De hoofdstad is verpligt, 
Dat zij een Eerzuil stigt, 
Dat zij den Schedel cier' 
Met Palmen en Laurier 
Van deez' Godvrugte vrouw. 
Dog matigt uwen rouw, 
O Friezen! Dees Vorstin 
Vind bij haar doot gewin, 
En erft een Sterrekroon, 
Haar blanke deugt ten loon. 

�wonderessen.ee
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13 Plegtige begrafenis van Maria Louisa, waarvan de uitvoe
rige beschrijving staat in de Leeuw. Courant van dien dag. 
Het vorstelijk lijk is door de kerk gedragen en in de kapel 
aan de linkerzijde van het lijk van prins Johan Willem 
Friso. De lijkstatie verliet de kerk door de kerkdeur De 
Oranjeboom genaamd. Ds. Joh. Schrader hield 's middags 
als oudste predikant van Leeuwarden, een lijkrede uit 
Openb. 16: 13. 

15 Bij A. Jeltema te Leeuwarden te bekomen: Drie gedigten 
op de Lijkbus van Maria Louisa, 1 st. 

17 Prof. J. Schrader te Franeker spreekt een lijkrede op 
Maria Louisa, uit in de Akademiekerk te Franeker. 

19 Gedrukt bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden: Afkomst, 
leven en zalige dood van Maria Louise, met portret en be
schrijving der lijkstatie, 36 st. Eveneens : Proeve van Bijbel-
dichten, brieven en mengelzangen door G. T. de Cock. 

28 Secretaris Albarda verkoopt wegens de eigenaars van het 
Noorderleeg 60 pondem. te veld staand koolzaad en winter-
garst aldaar, te beginnen bij N. Bildtzijl. 

29 Te huur hornleger, tuinmanswoning, poort met duivematte, 
Roordaburgt te Franeker. Verschenen 2e druk van de 
Dichtstukjes op den dood van Maria Louise door A. Jel
tema. Ds. Johan Philip de Schiffart te Rinsumageest prijst 
Maria Louise aldus: 

Een ed'le vorstin uit bloed en geest geboren, 
Versamelt tot 't volk \¾n Abrams God verkoren, 
Gelovig in den Borg, Godzalig na de Wet; 
Bekommert voor bedrog, op Waarheid steeds gezet. 
Beproeft van haren God, door wegen van veel cruis, 
Gemengt met zegen soet, de erve van syn huis. 
Een moeder in ons land, een soogvrouw voor Gods kerk 
Getrouw in 's Heeren dienst; standvastig in Zijn werk, 
Den armen tot een troost, een Dorcas in der daad. 
Voor Jezus' arme volk en haar nooddruftig zaad, 
Beklaag niet slegts haar dood, haar sterven is gewin; 
Maar laat tot zegen zijn de Naam van dees Vorstin. 

3 Verschenen: Christus alles en in allen of openhertige be
lijdenis dat de Heere Jesus niet alleen is de voleinder, maar 
ook de beginner en bewaarder des geloof s, die de bekeering, 
rechtvaardigmaking, heiligmaking en heerlijkmaking ver
worven heeft en deelagtig maakt, door J. Beets, bedienaar 
des H. Woords, onder de Mennoniten te Hoorn. 
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10 Gedrukt bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden, lijkrede uit 
Openb. 16: 13 bij het afsterven van Maria Louise, door ds. 
Joh. Henricus Schrader. 

13 Gedrukt bij A. Ferwerda en G. Tresling te Leeuwarden: 
De Honigbij dl. I, bestaande in een verzameling van dicht-
stukjes uit Nederlands beste poëten. 

15 Aanbesteed het maken en vloeren van alle straten en stegen 
in Eernewoude, ook het pad om het kerkhof. 

16 Boelgoed ten sterfhuize van wijlen old-ontvanger L. D. van 
Andringa te Zweins. 

17 Boelgoed ten sterfhuize van vrouwe A. v. Doys, douairière 
v. Haarsma te Augustinusga. 

18 Verkoop van een deftig stuk klijnland te Peperga aan de 
rivier de Linde, digt aan de Blesbrugge, groot 40 dagmat. 

22 Magistraat en Vroedschap van Staveren besteden het op-
metselen aan van een groote steenen brug of Piep, met een 
boog van 33 voet lang en 18 wijd en groote vleugels ter 
weerszijden. 

23 Verkocht ten sterfhuize van Margaretha Ferwerda in de 
Peperstraat te Leeuwarden een groote partij kostelijke 
kanten. 

24 Gedrukt bij P. Schuil te Dokkum: Davids zielezugt om 
geheiligde bezeffing van de broosheid en kortstondigheid 
zijns levens tot God opgezonden, voorgestelt bij het af
sterven van vrouwe Aurelia Cunira van Scheltinga, echt-
genoote van Livius Suffridus Lycklama à Nijeholt, griet
man van Opsterland en mede-curator van 's Lands hooge-
school binnen Franeker, over Psalm 39: 5, uitgesproken 28 
April 1765 door ds. Siebius v. Andringa te Beets, Beet-
sterzwaag en Olterterp. Harddraverij om een zilveren 
zweep te Parrega. 

29 Ten huize van Sipke Zijlstra, distelateur bij de Ketting
brug te Leeuwarden verkocht het zilversmidsgereedschap 
van wijlen den ouden Joh. v. d. Leij, waarbij cierlijke pa
tronen en teekeningen. 

31 F. A. Hildenberg, rentmr. van wijlen princes Maria Louise 
verzoekt allen die iets hebben ten laste van haar Hoogheid 
om hun rekeningen in te zenden voor 12 Aug. 

7 Gedrukt bij A. Ferwerda en G. Tresling: De theorie van de 
Vestingbouw van den hr. Vaubon, door ingenieur Mattheus 
Siderius, met platen ƒ 4. 

13 De erven van wijlen vrouwe douairière de Syghers ther 
Borght bieden ten verkoope aan een buitenplaats te Lang-
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weer, bestaande in een sterk moderne heerenhuizinge, met 
uitzigt over de wateren en gedurige scheepvaart op Sneek, 
hebbende op Ie verdieping 5 en op de 2e verdieping 6 
kamers, met waterkom, taxis en palmpyramiden, cingels van 
eiken, beuken, iepen en linden, met gracht en lange, hooge 
aparte cingel, en met uitzigt over de Koevoet en Langw. 
wielen, met 20 pondem. land en zwanejagt, geboden 7000 
goudgl. informatie's bij J. P. A. van Canter te Wolvega 
en Ds. E. Noordbeek. te Marrum. 

22 Verhuring van de pastorie-sathe en landen onder Ee bij 
Reindert Clases bemeijerd. 

24 Koopman Jelte Sipkes te Marssum en executeur I. de Jong 
te Weidum bieden te koop aan een goudleeren kamerbe
hangsel, 100 bladen groot, een fijn geschildert blasoen, 
200.000 gele steenen. een groote poort, schiphuis enz, op 
Roordaburcht te Franeker. 

28 Verschenen: Jojadaas roem in zijn dood overgebragt op 
princesse Maria Louisa, lijkrede gehouden te Leerdam over 
2 Kron. 24 : 15, 16 door ds. Joh. Claessen aldaar. En : Brief 
aan ds. G. T. de Cock, behelzende eenige aanmerkingen 
over zijn Proeve van Bijbeldichten en Mengelzangen. 

31 Graf register van Stiens vernieuwd, aangifte bij schooîmr. 
T. Epkema aldaar. 

11 Verschenen: De Tegendenker tot antwoord op de Brieven 
der drie Friesche Vrouwen in het 139e betoog van de 
Denker. Boelgoed ten sterfhuize van douairière de Syghers 
ter Borght te Langweer. 

16 Jhr. M. H. van Harinxma thoe Heegh laat aanbesteden het 
afbreken en opbouwen de huizinge onder Schingen genaamt 
Wobbema. 

21 Nicolaas Bergynjes, de nieuwe chirurgijn te Rien. geneest 
kwaade zeere hoofden, Venuskwaaien, ligte Catarren of 
Vliesen van de oogen, hij beziet ook het water en geeft daar 
kennis van. Bij A. Ferwerda en G. Tresling gedrukt: Neue 
und Volstandige Hoogteutsche Grammatik, 16 st. De dia-
conen der Nederd. Geref. gemeente te Leeuwarden ver
huren alle vruchtboomen op Mariënburg, tevens verkoop 
van een partij uitheemsche planten in potten. 

24 Hessel Lolkes Hommema te Finkum had op godslaster
lijke wijze gezegd tegen Dirk van der Meer: Du biste de 
Vader, tegen de zoon Rein, dû biste de Zoon, en tegen de 
vrouw Sijke Of f ringa: du biste de Heilige Geest; hij is 
veroordeeld tot 1 maand water en brood. 
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Sept. 26 V. v. d. Plaats te Harlingen verkoopt de bibliotheek van 
wijlen Henricus Anjema, kommies van 's lands middelen 
over het kwartier Zevenwolden, waaronder verscheidene 
keurlijke Mathematische manuscripten en instrumenten, 
waaronder een Gregoriaansche telescoop door J. van der 
Bildt. 

Oct. 2 Johannes Ippinga te Franeker geeft uit: Hermamii Can-
negieteri Commentarius ad fragmenta Veteris Jurispruden-
tiae, quae extant in collatione legum Mosaicarum et Ro-
manarum. 

„, 5 Gerhardus du Pon, kunstschilder in de Bagijnestraat te 
Leeuwarden, geeft teekenlessen 's avonds 6—8 uur. 

,, 9 A. Ferwerda en Rîenk Jelgerhuis te Leeuwarden drukken 
en geven uit op 22 koperen platen de lijkstatie van princes 
Maria Louise, prijs ƒ 6. 

,, 12 Bij P. Koumans te Leeuwarden gedrukt dl. III van Kort 
Vertoog van de Staat en Geschiedenissen der Kerke door 
F. Sjoerds, ƒ4.25. 

15 Verkoop der herberg De drie Friezen te Sneek, bewoond 
door Steven van der Linde. 

,, 21 Verkocht in de Wijnberg op de Wirdumerdijk te Leeuwar
den de vorstelijke hovinge en tuinen Mariënburg, geboden 
6000 goudgl. 

„ 22 Twaalftal te Workum: Ds. Mentes te Langweer, Kramer 
te Hindelopen, Siccama te Joure, v. d. Veen te Woudsend, 
Tadema te Parrega, Nota te Oldeboorn, Nieuwenhuis te 
Tjerkwerd, Horrius te Kimswerd, Abbring te Weisrijp, 
Rost te Koudum, Potter te Menaldum, Alma te Ried. 

,. 29 Verkoop van alle pastoralia te Burum. Op de Stadsschut-
tersdoele te Leeuwarden verkocht de bibliotheek van wijlen 
advocaat, Agaeus Hamerster. 

,, 30 Gedrukt bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden : De Christel. 
liefde in haaren waaren Aart, redenvoering over Joh. 
15 : 17 uitgesproken in de Groote Kerk te Leeuwarden op 3 
Febr. 1765 door Ds. G. T. de Cock te Harich, thans te 
Beetgum. Verschenen: Kerkelijke Redevoering over Pre
diker 9: 5 bij den dood van princes Maria Louise, door ds. 
Wilhelmus Heshusius te Hindelopen. 

Nov. 4 Notaris Wierdsma verkoopt in de Nieuwe Hopzak te Leeu
warden de huizinge, erven, hovingen, stallingen enz., waarin 
het hef van wijlen princes Maria Louise heeft bestaan in de 
Groote Kerkstraat, geboden 4000 goudgl. 
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14 Aanbesteed het uitroeien, afkappen en 2 steek omhakken 
en slechten van een groot appelhof, tevens het leggen van 
een aarden dam door de gracht te Kornjum, adres: de 
hovenier van Jhr. B. S. van Burmania aldaar. Verkoop van 
een panwerk met deftige woonhuizinge aan den Bolswar-
der trekweg te Huins, geboden 1007 goudgl. 

18 Verkocht de huizinge van den kamerheer van princes Maria 
Louise de hr. van Hambroick, in de Gr. Kerkstraat, ge
boden 3333 goudgl. 

20 Gevraagd 2 pottebakkersknegts, een draaijer en een vloer
werker bij Srmon Eiberts Cleisma, mr. pottebakker te 
te Franeker, die nog een pothuis denkt op te regten. Ver
koop van kastanjes, iepen, linden, taxen, taxenp}ramiden, 
fraai zomerhuis aan de Potmarge, vogelvlucht en garde-
nierscheepje alles op Mariënburg. 

23 Te koop een poortkachel met ijzeren trachterschoorsteen. 
25 Auctie der bibliotheek van ds. M. Saagmans te Herbajum. 
30 Verkoop der pastoraha van Oosterbierum. Gedrukt bij A. 

Ferwerda te Leeuwarden :Ambrosii Dorhoudt, v.d.m. Dok-
kumani, Animadversiones in loco selecta V. et J\T. Test. 

3 Verkoop eener huizinge te Franeker aan de Voorstraat, 
laatst bewoond door Prof. B. Voorda, geboden 1825 goudgl. 

7 Uitvoerige mededeeling over de ontdekking van de cirkel
kwadratuur, door 3 Duitschers, met opgave van de ver
houdingen. „Deze ontdekking — heet het — behoort tot de 
groote zeldzaamheden van deze eeuw." 

9 Verkoop der heerlijke stemdragende sathe en landen Bonga-
State onder Oosterend, waaronder het hornleger met een 
oud vervallen huis, hof en cingel, 4 pondem. groot, bege-
regtigd met een stem ten cohiere van Hennaarderadeel sub 
no. 11, bekend onder den naam Bonga. 

10 Verkoop van 11 pondematen greidland aan Popmaburen op 
't West van Ylst in de Spookmolenshem, 38 pondem in de 
Nesserhem en 4% pondem. in de Goudburde aldaar. 

16 Verkocht bij v. d. Plaats te Harlingen de nagelaten biblio
theken van wijlen Cornelis J. Timmerman, leeraar der 
Doopsgezinden en van koopman Douwe Haanekuik aldaar. 

20 Verkoop der heerlijke sathe en landen Waltha-slot of 
sathe, groot 98 pondematen te Tjerkwerd, met arbeids-
manswoning op de cingel en een molen genaamd de Slots-
molen, eigenaar baron Schwartzenberg. Overleden te 
Drachten Reinder Hendriks, oud 95 jaar, nalatende een 
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weduwe oud bijna 95 jaar, zijnde 75 jaar getrouwd ge
weest, die nog haar eigen werk doet en alle jaren een stuk 
doek heeft gesponnen. 

Dec. 28 Verkocht 5 pondematen m de Moordakkers onder Ooster-
wierum. 

„ 30 Verkoop der huizinge waar Hanenburg in de gevel staat 
aan de Weaze te Leeuwarden, nu laatst door Jan Wybes 
Reiding met de dood ontruimd. 

Randversiering uit Schotanus' Atlas. 
3 766. 
Jan. 14 Op afbraak verkocht de heeren- en de boerenhuizinge te 

Augustinusga, bij wijlen Mevr. A. van Doys—Haersma 
bewoond. 

., 17 Verkoop van de Slotspiaats met landen, huizinge, schuur, 
hovinge en cingels, groot 8 pondem. te Tjerkwerd, gebruikt 
bij Pier Fransen Reijnsma. 

,, 27 In 't Tolhuis te Joure Aerkocht een rogmolen te Idsken-
huizen (D.), de eenige der grietenij met annexe huizinge 
en bakkerij, stalling, zaad- of bakhuis, appelhof, enz. 

28 Verkocht ten huize van Claas Meinardi in het Heeren
logement te Lemmer 1/16 in een Footsschuit. 

Febr. 13 Verkoop van de nieuwbetimmerde heerenhuizing e Ponga-
State te Marrum. 

24 Octrooi verleend aan Bernardus Fynslager, Hermanus ten 
Brug, Harmen Frans en Cordel, allen te Franeker en Hen
drik euring te Leeuwarden tot het exerceeren eener fabryk 
en weverij van zijden doeken, zijden bonten en trijp, ge
durende 10 jaar. 
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Maart 1 Verkocht Jepma-State aan den rijdweg onder Nijkerk 

(W.D.), met 12 kamers, koetshuis, enz. 
4 Verkocht de taxis-, hulste en legusterhagen en taxis-

pyramiden op 't buiten van Mevr. Doys—v. Haersma te 
Augustinusga. 

8 Bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden verschijnt: Vreugde-
galm der zegenvierende vrijheid, toegewijd aan Prins Wil
lem V bij de aanvaarding der regeering, door D. J. Slots-
boo, J.U. Dr. Prinsejaardag op Schiermonnikoog gevierd 
met afvuren van het geschut, vlaggen der schepen en vuur
werk met vuurpijlen, pektonnen door den er f heer des 
eilands J. W. Stachouwer. 

,, 12 Verschenen: Afbeelding van een gedenkpenning, vervaar
digd bij het aanvaarden der regeering door prins Willem V, 
met 2 bijschriften tot verklaring en een voorspelling door 
A. Jeltema, 2 st. 

„ 15 Voor het nieuwe graf register te Wartena aangifte bij 
schoolmr. S. U. Visker aldaar. Gedrukt bij H. A. de Chal
mot te Leeuwarden: Lijkreden over wijlen prins Willem IV 
door Jhr. O. Z. van Haren, 14 st. Hycke Botes te Ferwerd 
geeft tot remedie tegen dollehondsbeet: wilde kaarden, 
hontsribbe, wijnruijt, averuijt, waalwortel, steenruijt, huis-
look, wilde kervel, hanepoot of driebladt genaamt, versch 
geplukt, gestooten in een mortier tot er sap uitkomt en ver
mengd met wijnazijn, geperst door een doek, zes lepels met 
een lood fijne theriakel vermengd. 

22 Gedrukt bij P. Koumans te Leeuwarden: Vier kerkelijke 
redevoeringen van cis. W. Heshusius te Hindeloopen. En: 
Zedige Aanmerkingen over de Kristel, liefde, leerrede van 
ds. G. T. de Cock te Beetgum, met aanhangsel van ds. 
L. Meijer op Twizel en Koten. 

April 1 Verkoop van zware iepen, abeelen en esschen op het slot 
Oud Oenema naast de landhoeve van generaal Cammenga-
erven aan de Hoogedijk onder Wirdum. 

2 Regenten van het O.B. Weeshuis te Sneek besteden het 
afbreken van de oude gevel der kleine kerk aldaar aan. en 
het maken en leveren van een hardsteenen nieuwe gevel. 

,, 7 Uitgegeven bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden: Omstan
dige beschrijving van al hetgeen bij de heuchelijke installatie 
van Prins Willem V is voorgevallen. 

„ 9 Verkoop der modern betimmerde buitenplaats met hovinge, 
plantagie en boerderij even buiten Harlingen aan de trek-
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vaart onder Almenum, verlaten door de gevlugte Jan Hen
drik Noeman en EHsabeth van Beijerma. 

April 12 Bokke Doytses woont als gardenier op M ariënburg. 

., 15 De secretaris en tresorier van den prins v. Oranje N, Ar-
noldi besteedt het vernieuwen aan van twee bruggen op 't 
Oranjewoud. 

„ 19 Gedrukt bij P. Koumans te Leeuwarden : Handelingen van 
de Gecommitteerden in de zaken van ds. G. T. de Cock te 
Beetgum. 

„ 30 R. Zeilstra, boekverkooper te Sneek, verkoopt de biblio
theek van wijlen Douwe Eitsma. 

Mei 2 Boelgoed van schilderijen, zilver, goud en porselein ten 
sterfhuize van ds. Dreas te Ee. 

., 5 Ten huize van Wed. J. Brouwer te Franeker verkocht de 
boeken nagelaten door wijlen J. Brouwer, boekverkooper en 
medevroedschap aldaar. 

7 Uitgegeven bij Joh. Ippinga te Franeker: Salomons droom 
(1 Kon. 3:5—15) verklaart bij het meerderjarig worden 
van Prins Willem V door Prof. J. Ratelband te Franeker. 

10 Evert Wynalda op de Lanen te Harlingen verkoopt heilin-
gen. Gedrukt bij Tjallingius te Hoorn: De Geloofsleere der 
waare Mennonieten door Corn. Ris, leeraar der Doopsgez. 
te Hoorn. De Leeuw. Courant publiceert, dat de adverten
tie in de courant in 1764 geplaatst door Jhr. Edzard v. 
Burmania tegen zijn vader Edzard H. v. Burmania, old 
raad van het Hof te Bakkeveen, gezien de proceduren, die 
daarop gevolgd zijn, alle gegrondheid mist. 

,, 17 Gedrukt bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden: Zeedige. 
Aanmerkingen over de veengraverijen in Friesland; H. 
Venema, Commentarius ad psalmos 55—85, en Jacques 
Courtonne, pasteur de '1 église Wallonne de Leeuwarde; 
Le Paque celebreé au nom de 1'Eternel la 18de anneé du 
roi Josias ou Sermon pour le jeune du 19 Février 1766. 
Verkrijgbaar bij W. Wigeri te Leeuwarden: Brief van een 
vriend aan een vriend, inhoudende de vertalingen van de 
voornaamste latijnsche plaatzen in de Zedige Aanmerkingen 
van den hr. L. Meijer voortkoomende, 4 st. 

, 20 Ponga-State te Oosterend op afbraak verkocht. 
,, 23 Kerkvoogden van Oosterbierum besteden het afbreken aan 

van de steenen spits aan de toren aldaar en twee kanten 
van het vierkant en dit weer op te maken naar het bestek 
bij Pieter Paludanus, ontvanger aldaar. 
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24 Verkoop van het huis naast het afgebroken klokhuis te 
Leeuwarden, voor deezen bij de stadsroeper Pool bewoond. 

28 De kunstschilder H. Rosenbergh op de Breedzijde der 
Nieuwstad te Leeuwarden levert landschappen, historiën, 
enz, 

31 Gedrukt bij P. Koumans te Leeuwarden: Naamlijst der 
predikanten der classis Dokkum, sedert de Reformatie door 
Ds. W. Columba te Morra, vermeerderd door ds. A. G. 
Dreas te Ee. 

2 Boelgoed ten sterfhuize van wijlen ds. R. Meilsma te Hij-
laard. Aanbesteed het afbreken van de toren te Ferwoude, 
sampt het schoonmaken van de steen van dien. Prof. H. 
Cannegieter treedt weer op als rector-magn., wat herdacht 
wordt in carmina van de studenten: P. v. Dorp, Toussaint 
Woordhouder, A. J. Conradi, H. J. Roosen en door den 
rector der Lat. school te Harlingen J. Terpstra, P. O. van 
Hemessen, J. Ruardi, E. Wassenbergh, B. v. d. Meij, A. 
Camphuijsen, P. Dreux, E. J. B. Schonck (herderszang van 
Coridon en Melibe), Casp. Lyffmann, verschenen bij W. 
Coulon te Franeker. 

4 Op afbraak verkocht de heerehuizinge Zeewijk bij Gret-
tingabuurt buiten Harlingen, waarin o.a. een mooie poort 
in het voorhuis, niet een schrijf kantoortje daaraan vast. 

18 Kaspar Kroese, pijper van de Garde, op de hoek van het 
Schoenmakersperk te Leeuwarden, verkoopt allerlei soor
ten van dwarsfluiten, hetzij palmhouten of koperen. 

28 Johan Hendrik Craeser, geweezen mondkok van wijlen 
princes Maria Louise, wordt kastelein in het logement Het 
Wapen van Wonseradeel te Bolsward. 

1 Aanbesteed het maken van een nieuwe houten spits op de 
toren te Oosterbierum. 

3 Finale palmslag van Obma-State, een heerlijke boerehui-
zinge met vrije zwanejacht te Ee, thans in huringe bij Tiete 
Jans. 

5 Verschenen: Leerredenen over verscheidene gewigtige on
derwerpen, uit het Engelsch van Joh. Young. 2 dln. Aan
besteed het maken van een nieuwe keuken aan de pastorie 
te Kimswerd. 

8 Antje Feitses te Rottevalle beschuldigd van voor te geven 
te kunnen „kopjekijken" en dat onder belooning uit te 
oefenen, is veroordeeld tot 2 jaar tuchthuisstraf. 

14 Verkoop van de huizinge, hovinge en stallinge op de Twee-
baksmerkt te Leeuwarden, bewoond door wijlen grietman 
M. v. Bouricius te Heerenveen als eigenaar. 
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18 Gedepet. Staten van Friesland laten op afbraak Terkoopen 
de drie oude torens, staande in het bolwerk der Blokhuis-
gracht en de oude muur aan het einde van de Zuidelijkste 
toren, loopende dwars door de Groenedijk agter de lijnbaan 
langs te Staveren. 

19 Verschenen: Vertoog over de Veengraverijen door Jhr. 
Johan Vegelin van Claerbergen, grietman van Doniawer-
stal, met een kaartje, ter bestrijding van de zucht om het 
laagveen te vergraven. Gedrukt te Dokkum bij Ph. Schuil: 
Josaphats Eerestoel, inplaats van zijn vrome vader Asa, 
leerrede uit 2 Kron. 17:3—6. Oranjerede door ds. Her-
manus Pols te Oldehorne. 

23 Kapitein Herrenschwan van het 2e bataillon van Baden 
Durlach te Leeuwarden mist een witte patrijshond. 

30 Twee beste weeftouwen te koop bij Benjamin Klop te St. 
Anna Parochie. 

2 Gedrukt bij P. Koumans te Leeuwarden: Eenvoudige prac-
ticale aanmerkingen over de veengraverijen, door R. Rin-
sonides, ontvanger te Bergum, 6 st. Verkoop van een sathe 
en landen met vogelkooi te Tietjerk, groot 141 pondematen, 
bij Hendrik Pytters als huurder gebruikt, doende 225 car. 
gl. huur, vrij geld. 

9 De Stads-schutterdoele te huur, adres hopman Dr. E. Cou-
lon en vaandrig E. Couperus. 

10 Zestal te Franeker: Ds. Theod. Schiere te Foudgum, Sicco 
Abbring te Weîsrijp, Petrus Alma te Ried, Joh. Scrinerius 
te Dongjum, Petrus Nota te Peins en Christophorus Smit 
te Buitenpost. 

16 Gevonden buiten Irnsum een pruikedoos met 2 letters op 
het deksel gemerkt, waarin 2 nieuw opgemaakte pruiken, 
te bevragen in de herberg aldaar. 

18 Verkoop van vruchten, hangende te wassen, in de hovinge 
van old-bouwmeester Ê. Wassenbergh op Dronrijp. 

23 Verschenen bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden: drie 
stukken over het recht van vergraving der lage veenlanden: 
1°. Remonstrantie aan de Staten van Friesland over het 
regt van vergraving der laage veenen in de grietenijen Eng-
wirden, Schoterland, Haskerland en West-Stellingwerf 
door de geïnteresseerden ingediend 15 Aug. 1766 met kaart 
der Hasker veenen; 2". Consideratie op de veengraverij 
in Vriesland en inzonderheid op het vertoog van Jhr. Vege
lin, door J. Gerlsma, secretaris en convooymeester te Sloten; 

15 



1766, 
226 

3°. Middelweg in 't stuk der veengraverijen ter beoordeeling 
voorgesteld door H. Oneïdes, vaandrig onder het bataiiloix 
van luitenant-generaal E. van Glinstra. 

Sept. 6 Iemand genegen een plaats te huren van 107 pondematen 
te Schingen. half bouw, half greide, adresseere zich bij jhr. 
v. Harinxma te Hemrik-ein onder Warga. 

„ 20 F. v. d. Plaats te Harlingen geeft uit: Aggaei Haitsma, 
Commentarius ad Genesin, 476 pag. Pieter Bolties, voor
zanger in de Jacobijnerkerk te Leeuwarden, geeft institutie 
in het psalmzingen. Bij Jelle Hendriks, veenbaas op Zyds-
buurren onder Grouw, te koop een deftige watermolen, 
groot van vlucht 54 voet. Gedeputeerde Staten van Fries
land en de Burgemr. en Raadt van Groningen besteden het 
maken van een zeskante kaap op Schiermonnikoog aan. 

,, 24 Te koop een huizinge met groote hovinge te Arum door 
wed. Murray metterdood ontruimd, te bevragen bij J. Eel-
koma, praeceptor der Fat. scholen te Harlingen. 

,, 27 Gedrukt bij P. Koumans te Leeuwarden: Algemeene Be
schrijving van Oud- en Nieuw-Friesland door F. Sjoerds. 

Oct. 1 Bij G. Tresling te Leeuwarden gedrukt: Geestelijke uit
spanning, behelzende eenige bevindelijke gezangen door 
Gerben Felerts aldaar, 2e druk. 

,, 11 Petrus Swanenburg, looier te Leeuwarden, protesteert tegen 
het beweeren van de overheden van het schoenmakersgilde, 
dat het lange hair van paardesteerten, maanen en koestaar
ten, zouden behooren onder het liemziedershair en vleesch 
en looft ƒ 25 uit wie dit onder ede durft getuigen. 

„ 14-17 Het mindergetal in de Gedept. Staten beraadslaagt over de 
argumenten van voor- en tegenstanders der veengraverij. 

,, 21 Verkoop in de Stads-schutterdoele te Leeuwarden der boe
ken van wijlen ds. Rinso Meilsma te Hijlaard, ds. Elbertus 
Noordbeek te Marrum en freule E. L. van Grovestins te 
Wester-Nijkerk. 

,, 25 Gedrukt bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden: D. Casp. 
Neumanns grondlijke en met proeven beweezene Medici
nale en natuurkundige chymie. 

Nov. 1 Verschenen bij H. A. Chalmot te Leeuwarden: Nieuwe uit
gaaf van P. A. Ghemmenich, Carmen Jocoserium, met ver
taling door Johan Sande, met fraai titelplaatje. 

,, 11 Op Jepkema-State onder Wester-Nijkerk, laatst bewoond 
door freule E. L. v. Grovestins, verkoop van 150 eiken, 51 
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linden, 90 iepen op de plaats Westerhuis op de Zuidercingel 
aan de hooge heereweg onder Marrum, te bevragen bij 
hovenier Joh. Peiffer aldaar. 

18 Verkoop van de zaagmokn De Bock met huizinge, knechts-
woning en timmer werf even buiten Dokkum. 

19 Gedrukt bij L. Huising te Groningen: Verhandeling over 
de souvereiniteit der graven van Holland tegen het gevoelen 
van den hr. Baruth, kortelijk betoogt door D. J. Slotsboo, 
jur. cand. 

24 Aanbesteed het bouwen van een nieuwe kerk en toren te 
Ferwoude, tevens verkoop van een groote partij tufsteen 
van de oude kerk en toren afkomstig. 

28 Verkoop van boomen op Galema-State, buiten van F. van 
Sloterdijk te Koudum. 

29 Te koop de gereedschappen der wolkammerij der wed. van 
old-burgemeester Hartman Harmens Visser te Sloten. Ver
betering van eenige graven in de kerk te Joure gewenscht, 
aangifte bij schoolmr. Lourens Hornstra aldaar. 

1 Verkoop van een estrik- en panbakkerij, recht over Cleijen-
burg te Leeuwarden, een stalling voor 33 paarden, voor-
maals de geoctroijeerde Caatsebaan in de Bagijnestraat 
aldaar. 

4 Verkoop van boomen op 't slot van vrouwe Aylva te 
Hichtum. 

20 Gedrukt bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden: Hermanni 
Venema, Commentarius ad psalmos 8(5—110, dl. VI zal 
bevatten een portret van den schrijver door Houbraken. 

27 Verschenen: Appointement op het rèquest door de classis 
Leeuwarden aan den stadhouder in de zaak van ds. de Cock, 
3 st. 

29 Verkoop van de herberg te Menaidum, alwaar de grietenij-
rechtkamer is, in gebruik hij den executeur Jan de Swart 
aldaar. 

6 Verschenen: Herderszang ter gelegenheid dat J. Ratelband 
tot Prof. theol. werd aangesteld; dichterlijke samenspraak 
van Coridon en Dameet door E. J. B. Schonck. 
Verkoop van een groote menigte abelystammen op Hobbe-
ma-State te Schingen. 

24 Gedrukt bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Bartjes cijfer-
boek, uitgewerkt door H. Haanstra, 5e druk. 
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an. 28 Alzoo zommige eeven kwaadaardig als ongegront hebben 
een gerugt verspreid, dat de goederen uit de boedel van de 
hr. Eminga tot Goutum afkomstig en aan Mevr. Laigieur 
gedevolteert, met fideicommis zouden zijn bezwaart, zoo is 
't dat de hr. M. H. van Harinxma thoe Heeg. resideerende 
op Hemmerkeen (Hemrikein) te Warga belooft 100 ducaten 
aan diegeene, die zulks van eenig stuk goed bovengedagt 
zal komen te bewijzen. 

ebr. 2 Om dezen tijd wordt te Harlingen een katoen- en hennep
spinnerij opgericht, waar vele arme kinderen werken; tevens 
het stadsarmhuis. Het diakoniehuis wordt naast het Men-
niste weeshuis (1643) gebouwd in 1769. 

,, 14 Bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden gedrukt: Brief van 
liefhebber des Vaderlands aan een zijner vrienden betrek
kelijk tot de veengraverijen in Vriesland onder de zin
spreuk : Gelukkig is dat land, daar 't kind zijn moer ver
brand, 3 st. 

„ 21 Verschenen: De Verhandeling over de voordeelen van de 
vergravinge der hooge veenen en nadeelige gevolgen van 
die der laage landerijen in 2 bijzondre stukken, berymt door 
Marten Jans te Lippenhuizen, groote ex. 5 st., kleine 4 st. 

aart 2 Publicatie der Staten, dat de veengraverijen zullen zijn en 
blijven vrijgelaten. 

,, 12 Octrooi verleend aan Jan Ymes Tichelaar te Makkum tot 
het stichten van een of meer papiermolens en een fabriek 
van alle soorten papier, voor 15 jaar. 

,, 18 Prof. J. H. v. Swinden aanvaardt zijn ambt als hoogl. in 
de wijsbegeerte te Franeker, eveneens Prof. G. Koen. Ver
schenen bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Ambrosii Dor-
hout, v.d.m. Dokkmnani: Animadversiones in loca selecta 
in Genesi et Exode, 32 st. 

21 Gedrukt bij H. D. Lomars te Franeker: Dr. J. Terpstra, 
rector Harlingensis: Specimen philosophico-juridicum De 
philosophia veterum Jetorum. 

,, 28 Verschenen: Godvrugtige overdenkingen in 3 avondpraat
jes: 1°. over de doop tusschen een Mennist, Gereformeerde 
en Papist; 2°. over de Tien Woorden tusschen Airam en 
Argenel; 3°. over de bedeeling der genade tusschen deze, 
door Hermannus Lenegra, in leven krankbezoeker in Com-
pagniesdienst. 
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April Johanns Eykhoudt, voorzanger in de Westerkerk te Leeu

warden, woonende over de Cancelarie, richt met approbatie 
van de Magistraat, een Nederduitsche school op om de 
jeugd in de spel-, lees-, schijf-, en zangkonst te institu-
eeren. 

18 Aanbesteed een driegoldeschuur met binhuis te Boornber-
gum bij de kerk, 

,, 25 Te koop : Ie. een f raav cla-
vecimbelstaartstuk van het 
alderschoonste zihertomg 
geluid met 2 clavieien, 
groot 5 octaven, spreeken-
de in de contrabas 16 voet, 
met 3 registers van diffe
rente klank en een luit- of 
harpsklank, door een 4e 
register alleen, en ook uni-
son spreekende, kunnende 
de clavier af- en aangekop
peld worden; 2e. een pe-
dael of voetclavier. kun
nende onder een clavecim-
baal, clavecimbaalstaart-
stuk of clavecordium ge
bruikt worden. 

Mei 6 Het werk van J. H. Knoop, 
Tegenswoordige Staat of 
Histor. beschrijving van 
Friesland aangeprezen o a 
met een vers van F. 
Sjoerds. 

Verschenen: De zeedemees-
ter der studenten; verdeeld 
in 16 vertoogen, met \ ooi rede over het studentenleven 
Geertje Arents van Surliuisterveen wordt beschuldigd met 
kwakzalverij te hebben rondgeloopen, voorgevende dat men-
schen padden in het lichaam hadden en betooverd waren, 
verbrandende kransen en daardoor onlusten veroorzakend; 
zij wordt voor een jaar verbannen. 

24 David Meese, hortulanus der Franeker hoogeschool, schrijft 
een prijsverhandeling over: Welken zijn de beste en minst 
kostbare middelen om het afnemen der oevers van het 
Haarlemmermeer te beletten, uitgeschreven door de Holl 
Maatschappij der Wetenschappen. 
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18 Verkoop der voorname herberg De Valk in Franeker, als
mede 4 stemgerechtigde plaatsen onder Hitzum, zullende 
ruim 90, pondematen beste tichel- en plateelklei onder deze 
plaatsen behoorende apart bij stukken worden verkocht. 

20 Gedrukt bij H. A. de Chalmot: Brief van Petrus Camper 
aan den zeer ervaren en kundigen heer Jan de Reus, be
roemd heelmeester en stadsvroedmeester te Harlingen, 
waarin met authentique stukken aangetoond wordt, dat de 
wateraftapping aan de zwangere huisvrouw van Mr. Evert 
Rinsma te Kollum tegens alle waarheid den schrijver is 
aangewreeven, 5 st. 

27 C. van Tiel, castelein in het Poortien te Leeuwarden, heeft 
laten aanleggen een kolfbaan en verzoekt den liefhebberen 
haar gunst om in een wijngelag te kolven. 

29 Castelein J. Havinga te Wierum laat een papegaai verschie
ten om een zilveren prijs. 

1 Verschijnt de 3e druk van: De waare hope en verwagtinge 
Israëls, eenige zamenspraken waarna de Joodsche rabbi 
Hertog Levy zijn leeraarsampt heeft neergelegd en Chris
ten is geworden onder den naam van Petrus Werner Neu-
man, door Jacobus Bosch, 22 st. 

8 Academische redevoering van Prof. Petrus Conradi over 
den verbaazenden voortgang van het door de apostels in de 
weereld gepredikt Evangelie als een ontwijfelbaar bewijs 
voor de waarheid van den Christel, godsdienst, door ds. 
G. Lemke te Harlingen. 

25 Verschenen de beeltenis van F. Sjoerds als zwarte konst-
plaat, 6 st., alsmede de Baan in optocht, 6 st, 

10 Hardzeilpartij te Grouw om 2 vleugels en baltjes. 

12 Gedrukt bij H. A. de Chalmot: Tweede Brief van Petrus 
Camper aan J. de Reus, waarin de authenticiteit van het 
relaas aangaande de ziekte en behandeling van de huis-
vrouwe van Mr. Evert Reinsma te Kollum onweersprekelijk 
beweezen wordt, 5 st. 

14 Verhuring der boomvruchten op Klein Hermana te Min-
nertsga. 

15 Verschenen te Dordrecht de 18e druk van W. à Brakel. 
Redelijke godsdienst. 

22 Gedrukt bij A. Ferwerda en G. Tresling te Leeuwarden: 
Onderrigt aan den lezer door Evert Rinsma, organist en 
dorpsregter te Kollum en zijn huisvrouw Beerentje Johan-
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nes, nopens de onwaarheden welke in het relaas van den 
chirurgijn Quetsius, aan Prof. Camper gedaan, werden ge
vonden en door den Prof. in een 2en brief aan de vroed-
meester Jan de Reus te Harlingen, gedateerd Klein Lan-
kum, 30 Juli 1767 nog verders werden gezogt te rechtveer-
digen en verdedigen, 3 st. 

Aug. 24 Ringrijden op Dronrijp om een zilveren tabaksdoos voor 
de knecht en een gouden ring voor de meid, die de ring 
driemaal eerst heeft gestoken. 

i>ept. 16 Verschenen: Billijke klachten van de kerkgemeente dei-
stad Workum uitgeboezemt over het gemis van haaren dier-
baaren leeraar ds. Hillebr. Merites thans te Leeuwarden, 
2 st. Marten Jans, een 54-jarige veenarbeider te Lippen
huizen, bezingt o.a. Oudehaske. 

,, 25 Kerkvoogden van Menaldum besteden de reparatiën aan 
van de kerkeplaats het Schoon hiem, bestek bij kapitein 
Theod. Koek op Geralda aldaar. 

,, 29 Kerkvoogden van Huizuni besteden aan het leggen van 308 
roeden steenen pad van de stadscingeî tot aan de brug bij 
de kerk. 

Oct. 3 Inwijding te Sexbieruni van het kerkorgel, vervaardigd door 
,,den grooten konstenaar", Albert Anthoni Hinz te Gro
ningen, bespeeld door org'anist Michelet uit Alkmaar, ge
predikt 's morgens door Ds. W. de Vries aldaar, over Ps. 
33 : 2, 3 en 's middags door Ds. A. Haitsma te Midlum over 
Ps. 87. 

,, 4 Huwelijk van stadhouder Willem V met Frederica Sophia 
Wilhelmina van Pruisen; Carolina Coulon te Leeuwarden 
geeft daarop een gedicht uit, eveneens op de geboorte van 
een princes, 28 Nov. 1770. 

7 Een edelmoedig gezelschap uit zugt voor de behoudenisse 
hunner meedemenschen belooft een gouden medaille of 6 
gouden ducaten aan hen in de 7 provinciën, die een mensch 
of kind 't welk voor dood uit het water is gehaald door 
een goede behandeling weder herstellen. De wijze van be-
handelinge wordt breeder voorgedragen in De Philosooph, 
no. 86, een spectatoriaal werk. 

26 Bij Stotsman, castelein in het Hof van Friesland te Leeu
warden wordt gegeven een instrumentaal en vocaal concert, 
waar mad. Barbarini de nieuwste Italiaansche aria's laat 
hooren, prijs van 16 concerten ƒ6.—, entree ƒ0.50. 
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24 Bij Klaas Swerus te Harlingen uitgegeven: Het vrolijke 
gezelschap van Friesche boeren en boerinnen wegens het 
huwelijk van Z.H. Willem V, door P. Ferwerda, 4 st. 

27 Verkoop der bibliotheek van Prof. Gisbertus Koen te Fra-
neker. 

31 Bij A. Ferwerda gedrukt: Gedigt op het blijde huwelijk 
van Willem V te Berlijn voltrokken 4 Oct. 1767, te zingen, 
op de vois: Wanneer de lente nadert, 3 st. Verschenen: 
De klagende kerkgemeente van Workum vertroost door de 
heuçhelijke koniste van haar nauw beroepen leeraar Her-
mannus Adrianus Bruining inplaats van Ds. H. Mentes. 

10 Op Jeepma-State te Wrester-Nijkerk voor raadsheer E. 
Wielinga verkocht: eiken, beuken, iepen, mispels, elzen en 
groote taxisheggen en pyramiden. 

11 De Leeuw. Cour. bevat het gebed dat de rabbi in de syna
goge te L. deed bij het huwelijk van Prins Willem V, ver
taald door Joseph Israëls, de rede daarna was uit Genesis 
12:2, 3. 

18 Gedeput. Staten van Friesland laten verkoopen 2 deftige 
huizingen op de Breedzijde van de Nieuwstad omtrent de 
Duco Martenapijp, no. 1 bewoond door ammumtiemeester 
Huber, no. 2 door rustmeester S. Penterman. 

21 Te koop het uurwerkmakersgereedschap nagelaten door 
Paulus Jans, uurwerkmaker in de Dragten. 

28 Te bekomen: J. Buma, Boerebruiloft of het huwelijk van 
Moddervorst en Griet Beerdberg met geschiedk. aanmer
kingen, het leven van den schrijver en portret, 44 st. Ver
schenen te 's Hage: Brieven en stukken, rakende het erf-
stadhouder-, kapitein- en admiraalschap van Friesland. 

29 Verschenen te Leeuwarden: Verzameling van diverse stuk
ken over het recht van vergraving der lage veenlanden in 
Friesland. Verkocht ten zijner sterfhuize in de Gr. Kerk
straat over de KL Hoogstraat te Leeuwarden de bibliotheek 
van H. de Bucquoy, oudste advocaat van den Hove van 
Friesland. 

1 Verkoop van 25 abelieboomen op de buitencingel van Donia-
State te Burgwerd, en op Groot Tania onder Blija 60 
zware iepen en 20 abelién. 

30 Verschenen 2e druk van Schriftuurlijke voorbeelden van 
bekeringe van bijzondere personen door ds. J. Hillenius te 
Drachten. 
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F ebr. 27 Gedrukt bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Vertoog over 
de beste wijze om de behandeling ter behoudenis der ver
dronkenen in deze provintie tot een algemeen gebruik te 
brengen door N. B., Med. dr. 

Maart 3 De Staten van Friesland besluiten tot het vernieuwen der 
stem- en floreenregisters. 

., 5 De Evangeliekerk verheerlijkt door Christus overheden, 
leerrede over Jes. 49: 23 bij het huwelijk van Prins Willem 
V door ds. W. Heshusius te Hindelopen. 

15 Ten huize van Lammert Jochems, hospes op Backeveen, 
worden de hooge veenen verkocht op de Haule, alle ge-
reguleert tot de graverij, o.a. van de kerkeplaats te Haule 
aan de noordkant van de vaart tot aan de Haulerscheiding, 
te bevragen bij de landmeter Cornelis Leenderts te Lippen
huizen. 

., 22 Nieuw placcaat en reglement op de botervaten in 17 art. door 
de Staten van Friesland uitgevaardigd. 

., 30 Verkoop in de herberg De Ooievaar te Dokkum een groote 
huizinge met voorname graanzolderingen De Haringpak-
kerij genaamd op de Diepswal aldaar. 

April 20 Boereboelgoed op de Ie boereplaats in de Lemmer, eigen
dom van grietman D. L. de Kempenaar. Boelgoed van 
bibliotheek, clavecimbel, schilderijen en een dubbel clave-
cordium op een veer, alles van wijlen H. L- Lolkama, 
schrijver der boelgoederen te Leeuwarden. 

., 23 Octrooi verleend aan Simon van Sloterdijck en comp. te 
Makkum tot het oprichten van een glasblazerij, en een 
fabriek van wit en groen, fijn en grof glas, voor 25 jaar. 

,, 25 Aanbesteed een groote reparatie aan de kooiplaats te Menal-
dum, bestek bij kapitein Theod. Koek op Geralda-State 
aldaar. Aanbesteed de afbreking van de oude en het weer 
opbouwen van een nieuwe kerk te Molkwerum. Afbraak 
begonnen van een heerenhuizinge, stal en koetshuis op 't 
Oost van Jelsum, inlichtingen bij IJ. de Jong, executeur 
van Baarderadeel te Weidum. 

27 Verschenen te Amsterdam : Hedendaagse Rechtsgeleertheit 
zoo elders, als in Frieslandt gebruikelijk, door H. Huber, 
5e dr. vermeerderd door Z, Huber, prijs ƒ 7.—-. 

,, 30 Gedrukt bij A. Jeltema te Leeuwarden: Rouwtraanen ge
stort op het lijk van de vos, trekpaard van Leeuwarden op 
Sneek, schielijk gestorven door een ongelukkigen val van 
den trekweg op het ijs omtrent het Weidumerhout. prijs 
\y% st. 
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7 Op Galamadammen ten huize van kastelein Andries Zijl
stra verkocht Galama-State te Koudum, met groot gestoelte 
en graistede in de kerk, koetshuis, hovinge, enz. 

11 Gedrukt bij A. Ferwerda en G. Tresling te Leeuwarden: 
Het begin en einde van de stoel van Rome, aangemerkt als 
de stoel des Antichrist. 

14 Rombartus Dykstra in de Klokstraat te L. legt een nieuwe 
boekdrukker ij aan. 

17 Boelgoed ten sterfhuize van Douwe Rollema, schoolmr. en 
orgelist te Grouw. 

24 Harmen Tjerks, kastelein in De Zwaan te Holwerd, laat 
een papegaai verschieten, de schutters moeten voorzien zijn 
van een goede snaphaan, kruit en kogels. 

25 Verkoop der leien liggende op de Capelle ofte Schoole te 
Rolsward. Ten hirze van Acke Heeres wed. van Egbert 
Cleyses bij Vierhuisterbruggen aan de Tuuwke meer, aan
besteed het verwijden en verdiepen van de Oudevaart, loo-
pende van voorsz. brugge te St. Jansga, ter lengte van 
eenige honderden roeden. 

1 Prof. F. U. Winter, hoogleeraar in de Medec. en chemie 
te Franeker draagt het rectoraat over aan prof. J. Schra-
der met een rede over het gepaste steunsel der geneeskunde. 

4 Eelke Offringa adverteert, dat sedert geruimen tijd de 
Groene Dijk, liggende bij Uniastins onder Wirdum, in ver
scheidene gevallen tot een lijkpad is gebruikt zonder dat 
iemand weei van recht daartoe of tot vrije reed. Wie meent 
bewijs te hebben wordt verzocht die in te brengen voor St. 
Jacob 1768, zullende bij gebrek dien daar voor niemandt 
worden erkent dan door den eigenaar. 

18 Klaas Martens. timmerman te Sloten, vraagt metselaars 
voor het maken van een waterpijp en poort. 

25 Jan Nauta, schoolmr. in de Breedstraat te Leeuwarden, 
adverteert dat hij niet volgens de geruchten ophoudt met 
schoolhouden, maar er mee doorgaat, gelijk hij al 14 jaar 
heeft gedaan. 

1 De dijksgeregten van Wijmbritseradeel en Hemelumer 
Oldeph. ca. besteden het maken aan van twee nieuwe bui
ten vloeddeuren in de Staverensche Noordersluis. 

3 Zilveren bal verkaatst op het Kaatsveld te Franeker. 
4 Aanbesteed het maken van een nieuw wuift in de kerk te 

Kimswerd; bestek bij kerkvoogd Jouke Hoytinga aldaar. 
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10 Voor grafvernieuwing op bet kerkhof en in de kerk te 
Vrouwen-Parochie aanmelding bij Ate Kooystra, schoolmr. 
aldaar. 

11 Verkoop eener deftige huizinge op de hoek van de Weert 
te Leeuwarden, bewoond door Mevr. Aylva, donde 180 car. 
gl. huur, beschreven met 2000 goudgl. en het huis daarnaast 
bij het Raadhuis, bewoond door kapitein Charou de St. 
Germain, beschreven met 1825 goudgl. 

13 Verkocht de van ouds vermaarde herberg Het wapen van 
Gaasterland te Balk. 

29 Sible Bandert, herbergier bij Bergumerdam, laat verrennen 
een paar curieuze zilveren sporen. Verschenen te Amster
dam : J. H. Knoop, Pylaar der algemeene mathesis, 2 dln. 

6 Gedrukt bij P. Koumans te Leeuwarden: Hist. Jaarboeken 
van oud en nieuw Friesland door Foeke Sjoerds, en Con-
jectura critica viri clarissimi Dr. Prof. J. H. Verschuur in 
iocum ad tlebr. 12: 24 examini subjecta per ds. T. Ph. de 
Schif fart in Rinsumageest. Gedrukt bij A. Jeltema te Leeu
warden : Vonnissen van de Ed. Gerechte der stad Woudri-
chem en lande van Altena, waarin voorkomen zware delic
ten in Friesland gepleegd, n.1. het vermoorden van een hoe-
demakersknecht van de Gorredijk door den beruchten Oude 
Wolf, de gebeurtenis op Contermans vallaat en de huis-
braak op Beetsterzwaag. 

10 Sibbele Bandert, castelein op Bergumerdam, laat verhard-
zeilen een Heugel en bal. De kerkvoogden van Rinsumageest 
roepen sollicitanten op voor de vacante organist- en school-
meestersplaats aldaar op een tractement van 175 car. gl. 
met vrije woning. 

13 Gedrukt bij F. v. d. Plaats te Harlingen: het treurspel 
De Mityleners door Dr. Simon Stijl, prijs 7 st. 

27 Abraham Draysma heeft te Franeker een nieuwe drukkerij 
aangelegd. Bij W. Wigeri te Leeuwarden te bekomen: De 
getrouwe boekhouder of Friesch Koopmanshandboekje, 
door T. Ringnery, schoolmr. aldaar. 

28 Kerk- en armvoogden te Lutkewierum laten op Zondag, op 
de Rienster voormarkt een zilveren" zweep verrijden, 

3 Gedrukt bij F. v. d. Plaats te Harlingen: Vier verhande
lingen door Richard Price, uit het Engelsch. 

12 Verkoop van een huizinge met pottebakkerij op 't Zuidvliet 
te Leeuwarden, bewoond door Gosse Wybes. 
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14 Voor 14 jaar te huur het tichelwerk De Boterton en een 
kalkwerk te Midlum aan de Trekvaart. 

22 Gedeput. Staten van Friesland laten op afbraak de oude 
leien verkoopen op de kerk te Hemelum en aanbesteden de 
noodige reparatiën aan de kerk. 

30 Verkoop van 500 eiken op Eysinga-State te Rinsumageest. 

11 Jan Michiels, kastelein te Oostermeer, laat 2 cierlijke vleu
gels verhar dzeilen. 

15 Gedrukt bij A. Jeltema in het Droevendal te Leeuwarden: 
Brief van ds. Benjamin Sowden te Rotterdam, betreffende 
het alom beruchte boekje: Waarschouwing van den hemel 
aan alle boze zondaaren enz., 2 st. 

30 Verloren op Zondag tusschen het stadhouderlijk gestoelte 
en de Oud-Gedeputeerdenbank in de Gr. Kerk te Leeuwar
den een gouden snuifdoos, gesloten in een zwart ¾egreinen 
kastje, binnen met groen fluweel, gemaakt door Feyens 
aldaar op het deksel met doorgevlogten letter T. F . met een 
kroon en rondom met ornamentwerk versierd. 

5 Gedrukt bij A. Ferwerda en G. Tresling te Leeuwarden: 
Korte en volledige Leidinge om met vrugt Gods Woord te 
kunnen leezen, 11 st. 

21 Verkoop van een vogelkooi met boerderij te Hee op Ooster
schelling. 

23 Verkoop van de bibliotheek, 47 schilderijen en 2 armblakers, 
nagelaten door den kunstschilder A. O. Swalue. Gedrukt 
bij A. Ferwerda en G. Tresling te Leeuwarden: Zakelijk 
vertoog nopens de twederley gedagten over des Heeren 
H. Avondmaal, de eene verdedigt door ds. H. Janssonius 
te Veendam en de andere door ds. J. C. Appelius te Zuid
broek. 

25 Gedrukt bij A. Jeltema te Leeuwarden: Het \e rmaak der 
slagterij, in de platte Leeuwarder taal door een geboren 
inwoner dier stad onder den naam van Pieter Weltevre
den, 2 st. 

28 F . v. d. Plaats te Harlingen verkoopt de bibliotheken en 
vele zeer zeldzame handschriften, nagelaten door wijlen 
Evert Nieuwenhuis, old kapitein ter recherche en wijlen 
Pieter de Bruin, medevroedschap van Harlingen. 

3 Ponga- State te Mar rum te huur. 

6 H. A. de Chalmot te Leeuwarden verkoopt de fraaie 
bibliotheek van wijlen ds. J. L. E. Colerus te Burgwerd. 
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13 Di G Koopmans ent bv Thomas Jacobs te Tzum 13 neren 
en kalveis, waarvan 4 zijn gebeterd, bij Ale Dykstra te 

77ty ace/is? ^eL<L~çrezicixt een* yee^rüa-' S c l u l d e r 
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on W *y7iy Boeî-Hçr Sckrrt t nzeå eefl; tfeSreA; i'-er/cAjmrzù 

J S ~Éj5ver&-?H/Z2cr/-

Johannes Bmna 

Pcms 9 koeien, 5 neren 5 kalvers, 1 overloper, waarvan 
10 gebeterd zijn, brj ontvanger D. Fontein op Salveid 16 
stuks, waarvan 8 gebeterd 
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Dec. 14 Gedrukt bij A. Ferwerda en G. Tresling te Leeuwarden: 

Josuae v. Iperen, Historia critica Edomaeorum et Amale-
kitarum et prophetiis Obudjae. 

1769. 
Jan. 11 Volgens de rekening van Prof. Ypev uit de tafelen der zon 

van de la Caille en Halley's tafelen van Venus door de 
waarnemingen van den grootsten sterrekundige de la Lande 
in 1761 verbeterd, zal Venus op 3 Juni a.s. gezien uit het 
centrum der aarde de zon aan den buitenkant raken, naar 
de middaglijn van Franeker, 's avonds te 7 uur, 34 min. 32 
sec. op het midden van haar weg zijn te 10 uur, 46 min. 
6 sec, wanneer zrj 10 min. 7 sec. ten N. van het centrum 
der zon zal wezen. 

„ 14 Bij A. J eltema te Leeuwarden gedrukt: Verdediging van 
hel vermaak der slagterij: 1. door deszelfs drukker. 2. door 
den schrijver van 't voorbericht, 3. door Pieter Weltevreden 
zelve, dienende föt antwoord op zeker prulschrift onlangs 
tegens dat werkje in 't licht gekomen. 

., 18 Gedrukt bij A. Draijsma te Franeker: De verschilling van 
gewiglen van honderd meest voornaame handelssteeden tot 
geryf der kooplieden overgezet en opgestelt te Franeker 
in 1761. 

.Pebr. 2 Mr. A. R. van Wyckel, secretaris van Leeuwarderadeel, 
verkoopt op de buitenplaats Lollinga-State van old-secre-
taris J. S. van Wyckel te Britzum aan de Hoge Dijk een 
groote partij zware esschen en wilgen. 

,, 14 Aanbesteed het afbreken der oude en het weder opbouwen 
van een nieuwe kerk te Suameer. 

„ 15 Bij F. v. d. Plaats te Harlingen gedrukt: Lierzang aan 
Melpomene door S. Stijl, en 2e vermeerderde druk van 
C. Velzen's Rivierkundige Verhandeling met kaarten en 
platen, prijs 36 st. 

„ 23 Verkoop der sathe Ockinga-State te Wijnaldum, groot 
100 pondem. bij de erven van Ate Clases als huurders in 
gebruik voor 490 car. gl. 

25 F. H. Munniks bij de Lange Pijp op de hoek van de Weert 
te Leeuwarden, biedt witte waskaarsen aan van 6 tot 8 in 
een pond, het pond voor 22 stuivers en ruilt de enden van 
waskaarsen weer in. Gedrukt bij A. Jeltema: Lieuweder 
taaipoespas je, vervattende in Leeuwarder poézij eene vrien
delijke overweging, troost en raad met en aan Pieter Wel
tevreden nopens zijner Brief genaamt Het Vermaak der 
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Slagterij door Buiasco Rechtgezind, welke hier nog heeft 
een Brief in Nederduitsch Proza, met invallende Rijm-
slagen doornseeven, waarin voorkomen eenige zinrijke aan
merkingen op het Antwoord van N.N. onlangs tegens de 
eerstgernelde Brief in 't licht gegeven, in octavo, prijs 2 st. 
Te koop een tweernmolen met 8 kroonen en standers en 2 
dubbelwielen bij Harm Lodema, metselaar bij de Waag te 
Leeuwarden. 

27 Publicatie van Gedep. Staten van Friesland wegens een 
premie van 10 zilveren ducatons vor wie met gerechtelijke 
attestatiën kunnen aantonen iemand voor dood uit het water 
te hebben gered en door hun aangewende zorgen bij het 
leven behouden. 

4 Verschenen bij 's Lands drukker W. Coulon te Leeuwar
den : Het Groot Placcaat en Charterboek van Friesland, 
dl. 1, eindigende met het jaar 1499. Gedrukt bij Fï. A. de 
Chalmot: Verhandeling over de Tolerantie of Verdraag
zaamheid in het stuk van den godsdienst door een liefheb
ber der ware regtzinnigheid, 8 st. Gedrukt bij A. Ferwerda 
en G. Tresling: 2e druk van het Zaakelijk Vertoog nopens 
de tweederleij Gedagten over des Heeren H. Avondmaal 
door ds. H. Janssonius te Veendam en ds. J. C. Appelius 
te Zuidbroek, ten dienste der eenvoudige om deselve aan te 
toonen, welk van beide het waare, oude, regtzinnige ge
voelen is van onze Geref. kerk. Te bekomen: Eenige ver
handelingen over den aart en t' oogmerk der H. Bondzege-
len en der Leerstukken daartoe behoorende, in 't latijn be
schreven door Prof. W. Venema, nu vertaald. 

11 Bij P. Koumans te Leeuwarden herdrukt: De zuivere en 
veilige geloofsweg om getroost te leven en zalig te sterven 
of een korte verklaringe en toeëigenînge van den Heid. Cat. 
in vragen en antwoorden, met 4 oefeningen over het regt 
gebruik des H. Avondmaals door wijlen ds. Henricus Sic-
cama te Leeuwarden. 

15 In de herberg Romen te Harlingen verkocht de deftige 
,,Nieuwe Herberg" en hingstemannerij met schuur om 200 
paarden te stallen, te Berlikum bij Symon Sicks Baarda als 
eigenaar bewoond, huur voorheen 225 car. gl. 

16 Op het hornleger van Meylsma-State onder Pingjum, laatst 
bij de commies-generaal J. van Beuker bewoond, verkocht 
300 iepen en esschen en 25 vruchtboomen. 

17 Octrooi verleend aan J. P. Andreae van Canter c.s., tot het 
maken en verwijden eener vaart van Heerenveen tot in de 
Tjeukemeer bij Vierhuisterbrugje. 
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art 29 Gedrukt bij F. v. d. Plaats te Harlingen: Levensbeschrij
ving van verscheidene vermaarde Italiaansche mannen en 
vrouwen, uit het Fransch, 24 st. 

, 31 De kerkvoogd van Dronrijp besteedt het afbreken en weer 
optimmeren aan van een binhuis op de Kerkeplaats aldaar. 

1 W. Knoop te Bolsward adverteert tuincieraden. antique en 
moderne beelden, vazen, tuinpotten met en zonder pede-
stallen. 

3 Bij Willem Dirks te Bolsward verkocht allerlei brouwers
gereedschappen o.a. een nieuwe ketel, de boim uit één stuk 
van 10j4 ton, nieuwe gyl, setkuip, koelbak, putstoel, 
pomp, enz. 

11 H. A. de Chalmot te Leeuwarden: verkoopt de bibliotheek 
van wijlen T. van Sminia, grietman van Hennaarderadeel, 
en wijlen B. H. Knock, ontvanger-generaal van de losse 
renten van Friesland, voorts een kabinetje van penningen, 
nagelaaten door den hr. E. Nieuwenhuis en een electriseer-
machine. 

il 15 Bij W. Wigeri te Leeuwarden gedrukt: Verzameling van 
redevoeringen over Matth. 10—12 door Prof. H. Venema 
te Franeker, vert. door ds. Petrus Wigeri te Oosthem. Nog 
te bekomen: Verhandeling over de natuurlijke oorzaken 
der ziekte onder het rundvee door ds. Eelko Alta 

22 Te koop bij Albert Aebes en Dirk Ydes wagenmakers te 
Stiens, beste Drentsche landrollen van 18 tot 32 duim. Ge
drukt bij A. Ferwerda en G. Tresling te Leeuwarden: 
Schuitepraatje tusschen een burger en een boer, wegens de 
verhandeling over de Tolerantie of Verdraagzaamheid in 
het stuk van den godsdienst, 8 st. 

ei 2 Kerkvoogden van Stiens laten een dag voor de paarde- en 
beestemarkt een zilveren zweep verharddraven. 

6 Bij A. Ferwerda te Leeuwarden gedrukt: Agon, Sulthan 
van Bantam, treurspel in 5 bedrijven door Jhr. O. Z. van 
Haren, 12 st. En bij G. Tresling: Antwoord tot weder
legging aan en tegens de Liefhebber der waare regtzinnig-
heid wegens zijne verhandeling over de Tolerantie in zake 
de godsdienst. 

,, 12 Rombartus Dijkstra, boekdrukker te Leeuwarden, verplaatst 
zijn drukkerij naar Dokkum. 

,, 16 Tjeerd Gerrits. kastelein in de Zevenstar te Hallum laat 
op Pinkstermaandag een zilveren bal verkaatsen. 
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Mei 20 Gedrukt bij A. Jeîtema in 't Droevendal te Leeuwarden: 
Nauwkeurige aanmerkingen op een voernaam gedeelte van 
het werk genaamt: Uitvoerig onderwijs in de perspectiva of 
doorzichtkunde door Caspar Philips Jacobsz, kunstplaat-
snijder te Amsterdam, met plaat van Rienk Jelgerhuis. 

24 Gedrukt bij F. v. d. Plaats te Harlingen: Geographische, 
natuurkundige en historische berichten over Asië, Africa 
en America, getrokken uit de stigtelijke brieven en reis
beschrijvingen der Jesuieten, uit het Fransch, dl. I. Aanbe
steed de reparatie van het raadhuis te Balk (een nieuw zij-
dak, gooten, kocijnen, deuren, raamten met glazen en verf, 
zouders, tooren en verder binnen- en buitenwerk). Verkrijg
baar : O. Z. v. Haren, Agon, Sultan van Bantam, treurspel. 

25 Op Meilsma-sathe te Pingjum verkoop van eenige duizenden 
blauwe en roode pannen, vloeren, balken, een groot staand 
duivenhok met de deuren tot meer dan 50 paar. Jacob 
Sybes, kastelein te Plartwerd, laat een zilveren zweep ver
harddraven. 

juni 3 Dr. Adrianus van Loon, secretaris te Hindelopen, biedt te 
koop aan de geoctroijeerde kruitmolen De Eendragt te 
Staveren met zijn weid- en hooilanden, gebouw, enz. te zien 
met een briefje van burgemr. Douwe Pytters Cramer te 
Staveren. 

,, 6 Er heerscht een besmettelijke ziekte onder het rundvee. 
,, 7 Verkoop der huizinge bewoond door wijlen Mevr. A. C. 

van Scheltinga, douairière generaal Gîinstra, op 't West van 
Bergum. 

14 Bij H. D. Lomars te Franeker als drukker voorhanden: 
A. Haitsma, Exercitationes selectae ad librum Jeremiae; 
J. Terpstra, Specimen philosophico, juridicum de philosophia 
veterum juris consultorum, en Menallippe, blij-eindend 
treurspel. 

,, 17 Gedrukt bij N. Udink te Franeker: Brief van dr. M. Smit 
aan J. C. Copes van Hasselt, momboir des hertogdoms Gel
der en graafschap Zutphen, over zijn onlangs uitgekomen 
advys, rakende het heerlijk leen de Nijefenne, gelegen in 
de grietenij van het Bildt, 4 st. 

juli 1 Gedrukt bij W. Wigeri te Leeuwarden: Aanwijzing van 
s:hepen met hunne legplaatzen binnen Leeuwarden en het 
uur van het vertrek door Henricus Winsemius, marktmees-
ter aldaar. Herdrukt bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Een 
nuttige en leerzame Redenvoering over 1 Cor. 10: 16—17 
in 2 dln. door ds. Joh. Creygthon te Leeuwarden, overl, te 
Haarlem, 5 st. 

16 
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3 Verkoop van het pakhuis Eeburg met zomerhuis en tuin 
op de Olde Galileèn te Leeuwarden, bij hopman P. Nieuw-
buurt als eigenaar gebruikt. Verkoop van 500 eiken in het 
bosch van grietman Schwartzenberg te Rinsumageest. 

6 De magistraat van Staveren besteedt het afbreken en 
wederopmaken aan van een gedeelte der kerk, bestaande 
meest in de uitleg aan de Zuidzijde. 

7 Douwe Lautenbag, castelein in het Huis ter Heide onder 
Bergum laat een zilveren bal verkolven. 

17 Op Aebbinga-State onder Hijjum bij mr. chirurgijn Rienk 
Jans laatst gebruikt verkocht 7 pondem. op stal staande 
wintergarst en 22 pondem. heerlijke weit. In 't Tolhuis 
te Joure verkocht een sa^he aan de Scheen bij de nieuwe 
weg naar de Joure loopende, groot 120 pondematen bouw
en weiland, gebruikt door Wed. Willem Wiebes, voor een 
huur van 260 car. gl. boven de lasten. 

20 Verkoop van de goederen der 4 gestrande schepen op 
ter Schelling, bij 's lands pakhuis te Wester Schelling. 

21 Gedeput. Staten van Friesland verbieden verderen verkoop 
van 5 met titel genoemde, te Leeuwarden gedrukte boek
jes over de Tolerantie in het stuk van de godsdienst, als 
ondermijnend de gronden van den waren, zuiveren en met 
Gods Woord overeenkomenden godsdienst. 

24 Dr. W. Munniks ent op Klein Lankum 25 hokkelingen 
voor rekening van de Friesche Maatschappij, 19 zijn ge
beterd, 6 gestorven. 

25 Prof. J. H. van Swinden te Franeker benoemd tot lid 
der Holl. Maatschappij van wetenschappen. 

27 Veel verbeterde herdruk verschenen bij A. Ferwerda te 
Leeuwarden van Konst der procureurs volgens de prak
tijk in de prov. Friesland voor de Nedergeregten. 

31 Verkocht in de herberg De Zwaan te Makkum een groote 
partij Oost-Indische en Engelsche chitzen, fraaie O.-In
dische roode bonten en dito Engelsche doeken, sampt 
neteldoeken, Sigtermans, saaijen, fijn O.-Indische chits-
sarassen, gemeene O.-Indische neusdoeken, blauwe, roode 
Arabische en huislinnens, Kispotilyx Sleesjes linnen, lakens 
en ruitjes greinen. 

5 Gedrukt bij A. Jeltema te Leeuwarden: Smaakelijk Mengel
moes, een verzameling boerterijen over dronkenschap, kop-
pelaarsters en Jezuieten. Aanbesteed het repareeren en op
maken van de kerk te Kollumerzwaag met een geheel nieuw 
houten dak. 
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7 Van de 2e ploeg der 25 op Klein Lankum geënte hokke-
lingen zijn 9 gebeterd. Het entingskamp wordt verplaatst 
naar Huis ter Heide bij Joure op de fenne van de plaats 
Blau. 

10 Heerke Piers, hospes te Mantgum, laat een zilveren bal 
verkaatsen. 

15 Verhuring van verscheidene appelhoven op 't slot van Mevr. 
Camstra te Menaldum. Feer Jenties, kastelein in het Wapen 
van Friesland te Weidum, laat een zilveren zweep verhard
draven. 

18 Gedeput. Staten van Friesland besteden voor 10 jaar aan 
de waarneming van het binnenvoogdijschap en directie in 
het Provinciaal tucht- en werkhuis te Leeuwarden. Ver
schenen: N. Ypeij, Grondbeginselen der kegelsneden, met 
voorrede van P. Steenstra. 

19 Gedrukt bij A. Ferwerda en G. Tresling Ie Leeuwarden: 
Examen van het procureurs-postulantsampt in vragen en 
antwoorden, 6 st. 

21 Sjoerd Sikkes, hospes te Vrouwenbuurt, laat een zilveren 
bal verkaatsen, 

27 Michiel Jacobs op de Oude Schouw laat een curjeuse vleu
gel en baltje verhardzeilen. 

30 Gedrukt bij H. A. de Chalmot: Lessen over de thans zwe
vende veésterfte openlijk gehouden door Prof. Petrus Cam
per in het Theatrum anatomicum te Groningen, met koperen 
plaat. H. A. de Chalmot te Leeuwarden laat uit het Fransch 
vertalen: 1. De la maniere de faire rapport en chirurgie; 
2. Les Saisons, poème heroique en 4 chants. Tevens denkt 
hij te laten uitgeven: A. Schultens, Opera minora. 

1 Wytze Foppes deelt mede, dat de tegenwoordige comeet 
's morgens 2 uur 30 min. staat van het Stiers-oog Aldebaron 
7 gr. 44 min. van deszelfs Noorderhoorn 22 gr. 46 min. en 
van de Klaarste in het Zevengesterte 20 gr. 16 min. 

2 De deelhebbers van het Leeuwarder Weduwenfonds wor
den verzocht om in Sept. hunne fournissementen te be
zorgen aan den boekhouder. Gedrukt bij A. Ferwerda: 
Nauwkeurig berigt van de Comeet, beneffens een vol
komen aanwijzinge, hoe iemand die anderzints niets van 
het gestel der weereld en den loop der cometen weet in 
een oogënblik tij ds het geheel gestel der wereld en der 
cometen kan leeren kennen op een hoog papier afteikenen, 
4e dr. voorzien met een koperen plaat van den comeet, 
11 stuivers. 
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4 Voor 10 of 15 jaar verhuring van tolhek en huizinge met 
vrije visscherij, gelegen op de Schwartzenbergcingel van 
Kuikhorne naar Akkerwoude. De gerechtsbode Cornelis 
Waterbeek als curator over de nagelaten goederen van wijlen 
Jhr. Otto Frederik baron van Munnichausen, overl. te Leeu
warden doet rekening op 't Stadsraadhuis. 

7 De Groenlandsvaarder De Wildschut, commandeur Pieter 
Gerbens, te Harlingen binnengeloopen met 8 visschen. 

8 De waarnemingen van W. Foppes op de comeet toonen 
aan dat zij 6 Sept. de aardklootsweg is gepasseerd, dus de 
zon tegenwoordig een weinig nader als de zon de aarde, 
maar is van de aarde ruim ¾ van de zonsafstand. 

13 Gedrukt bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden: Voorlooper 
van waarneemingen omtrent de uitslag van inentinge der 
besmettelijke veeziekte op 112 hokkelingen, onder bestier 
van Prof. Petrus Camper, door Dr. Wynold Munniks, in 
de grietenij Doniawerstal, 3 st. Ook nog te bekomen ; Nodige 
Raadgevingen aan overheden en ingezetenen over de vee-
sterfte door ds. E. Alta te Bozum, 5 st. 

15 Wytze Foppes geeft nieuwe berichten over de comeet, met 
de slotsom, dat de aarde noch de planeten eenige aandoening 
van deze comeet zuilen ondergaan. Aanbesteed de repara-
tiën van het strandmeestershuis op het Nieuwe Bildt onder 
Jacobi Parochie. 

16 Pieter Scheltema, castelein in de Benthem te Harlingen, 
biedt zijn billarttaf el met keuen, byljes en blaakers te koop 
aan. 

20 Old-fiscaal S. Huisinga te Makkum heeft zo vris uit Polen 
ontvangen eenige duizende Bouties-pennen. Op 't Huis ter 
Heide bij Langweer wordt een partij gebeterde jonge run
deren verkocht die door 's Lands operateur J. de Vries 
zijn ingeënt, onder garand van 6 maanden voor de ziekte 
in te staan. 

22 Te Suameer verkocht een groote partij zware boeken en 
een partij tufsteen. 

30 Gedrukt bij A. Jeltema te Leeuwarden: 2e stuk van Smaa-
kelijk Mengelmoes. 

2 Verkoop der zeemtouwersmolen op 't uiteinde van het 
Vliet agter de Poppebrug te Leeuwarden, bij wijlen koop
man Bijker als eigenaar gebruikt. 

7 Gedeput. Staten van Friesland publiceeren een uitvoerig 
rapport over de inentingsproeven op jonge runderen van 
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's Lands operateur J. de Vries. Gedrukt bij G. de Vrij te 
Gouda: De vaderlijke ontfermingen onzes Gods over zijne 
kinderen en gunstgenoten, zo in leven als in sterven, lijkrede 

uit P's. 103: 13—16 van ds. Joh. Poelstra te Oudega bij 
den dood van zijn zoon Jan Poelstra, oud 22 jaar godzalig 
in den Heere ontslapen, 6 st. 

Oct. 11 Op Mçlkuma-State te Rinsumageest 600 eiken, 70 esschen, 
30 abeelen en 130 vrucfrtboomen verkocht. Bij koopman 
Johannes Andries te Leeuwarden op de Eewal te bekomen: 



246 
1769. 

Tesseîsche en Vlielandsche oesters en dito Groenbaartjes 
het hondert 12, 16, 20 en 24 st. 

Oct. 14 Verkoop van een groote partij popelboomen van ongeveer 
2 vaam dik op Heerema-State te Joure. Pierre Agron, 
jarenlang onderwijzer te Leeuwarden in het Fransch en nu 
te Kampen, beveelt zich aan voor het onderwijzen van jon-
geheeren in- en extern. Gedrukt bij F. v. d. Plaats te Har
lingen : Het merkwaardig Ierland brief sgewijze beschreeven 
geduurencle een reis door gemelde Koninkrijk in 1764 door 
John Busk, met kaart, uit het Engelsch, in de serie : Tegenw. 
Staat van alle volkeren. 

,, 19 De magistraat van Staveren besteedt het leidekken van de 
kerk aldaar aan. 

„ 21 Bij A. Ferwerda en G. Tresling te Leeuwarden gedrukt: 
Beschrijving van de moes- en keukentuin fol. ƒ 4. Joh. Ie 
Mair en H. A. Chalmot geven uit: Alb. Schultens, Opera 
Ornnia, Animadversiones ejus in Jobum et ad varia loca 
Veter. Test. nee non varias dissertationes et orationes. 

„ 23 Verkocht in De drie rozenobels te IJlst een eekmolen met 
huizinge en droogschuur aan de publieke vaart aldaar. 

„ 28 Elzenhout te koop op de buitenplaats van den hr. Haersolte 
te Ferwerd. 

„ 31 Aanbesteed het maken van nieuw bintwerk in de kerktoren 
te Ferwerd. 

Nov, 4 Gedrukt bij F. v. d. Plaats te Harlingen: Brieven over 
Duitschland, door Thomas Nugent, uit het Engelsch, ƒ2.10. 

,, 20 Aldaar verkocht de bibliotheek, nagelaten door juffr. Elsje 
Schaaf. Verkrijgbaar: Twee advysen van D. C. baron du 
Tour en Matthys Smit, rakende het heerlijk leen Nijefenne 
of Hemmemaleen in 't Bildt, zijnde het eenigste van die 
natuur in Friesland. 

24 Drietal te Dokkum: Ds. A. Drijfhout te Wirdüm. ds. W. 
Heshusius te Hindeloopen en ds. J. P. de S eb'f f art te 
Rinsumageest. 

,, 25 Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: 3e stuk van 
Smakelijk Mengelmoes. Herman Dillingh, zilversmid in 't 
Nauw te Leeuwarden, biedt zich aan een ieder te onder
wijzen in de zangkunst: als psalmen, primo, secundo, altus 
en bassus, alsmede voor verdergevorderde de psalmen in 
partij met lopen en variaties, alles volgens de maat, als-
rneede veelerleij muziekliederen en ariaa's, naar elks smaak 
het medebrengt. 
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Nov. 29 Jan Westra als boekhouder van de Robbeslager, comman
deur J. J. de Jong, doet rekening van ontvang en uitgaat 
en van 't geene verders ten nutte van de compagnie is ge-
resolveert,, in de herberg De Gouden Leeuw te Harlingen. 

Dec. 1 Bij Dr. T. Halbetsma te Dokkum zijn hokkelingen geént. 

4 Verslag der inenting door Dr. G. Koopmans op zieke run
deren in verschillende plaatsen van Friesland en de resul
taten daarvan. 

„ 7 Dr. Jericho die te Franeker met veel succes de cataract 
heeft geligt in presentie van Prof. de Lille en de doctoren 
Coopmans en Lyklama, houdt zich nog 14 dagen op in 't 
Heerenlogement. 

„ 9 De kunstschilder R. Jelgerhuis in de Gr. Kerkstraat te 
Leeuwarden geeft les in de perspectief, volgens den leid
draad van Gaspar Philips Jacobz, dog met nodige verbee-
teringen van hem zelven, overeenkomstig zijne uitgegeeven 
aanmerkingen over dat werk. G. Andrau, oculist, Med. dr. 
chirurgijn majoor ten dienste van den Staat, continueert 
met goed succes de operatie van de catharacta per extrac-
tionem humoris cristallini. Al zijn de patiënten ook 10—30 
jaren blind kunnen in een paar minuten hun gezight be
komen. Opereert in presentie van de heeren der konst. Die 
niet te helpen zijn, zal hij waarschuwen, adres mr. Rivè, 
koekebakkers regt over de Kelders te Leeuwarden. 

,, 13 Bij Jan Tjallings, castelein in de Witte Haan te Jelsum, 
aanbesteed het afbreken der oude en het opbouwen eener 
nieuwe pastorie te Jelsum. 

,, 23 Verschenen bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Aan het 
Vaderland, door Jhr. O. Z. v. Haren, ƒ1 .—. 

30 J. Bosch in de St. Jacobstraat te Leeuwarden maakt aan 
alle liefhebbers bekend, dat hij voornemens is met het begin 
van 1770 avondcollege te houden in de Hebreeuwsche taal 
en andere wetenschappen. Ook zijn bij hem fluweelen en 
trijpen te koop. De rogmolen met huizinge van Hans Jo-
hannes in de Knijpe te koop. 

„ 31 In 1769 zijn in de Geref. kerken te Leeuwarden gedoopt 
367 kinderen, 2 bejaarden en geprociameert 154 paar. 

1770. 
Jan. 6 J. Georg Semler, entenier op de enterij achter de Hoven 

te Leeuwarden, verkoopt alle soorten boomen. Johannes 
Feenstra, stads-vischafslager achter de Gr. Kerk te Leeu
warden, biedt een boereplaats van 48 pondem. aan de Indijk 
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onder Parrega te huur aan. Johannes de Buhr, medicinae 
practicq en chirurgijn te Irnsum verkoopt het door hem 
uitgevonden geneesmiddel voor rundvee dat de ziekte heeft 
verwonnen en kort daarna weer invallen, dat het haar op 
de longen valt, zoodat ze zoegen en geheel weer van het 
eten en weerkauwen geraaken en is van veele huislieden als 
te Weidum. Boxum, Blessum, Deinum, Jellum, enz. met 
goed effekt gebruikt. De flesch ƒ 1.50. 

8 Verkoop eener huizinge in 't Droevendal te Leeuwarden 
in twee woningen gescheiden, de eene bij de chirurgijn 
major Andrau en de andere bij boekdrukker A. Jeltema. 

13 Ds. J. Ph. de Schiftart te Rinsumageest dicht op het herstel 
der gemalin van den prins: 

Het bidden van Gods volk en tolken, 
Zoo reis op reis tot God gerigt, 
Drong door de lugt en door de wolken, 
Hij toont zijn gunstig aangezigt. 
Haar Hoogheid is 't gevaar te boven 
Prins Willem houdt zijn dierbaar pand. 
Men hoort nu in Gods tempel loven 
De sterkte zijner regterhand. 
De Heer wil verder voorspoet geeven, 
Tot heil van het Doorlugtig huis. 
En gun dat dierbaar paar te leeven, 
Gezegent zonder smert en kruis. 
Hij doe haar uit dit voorval leeren, 
Zijn goddelijke Majesteit, 
Zijn magt en mogentheid te eeren, 
Met indruk van onwaardigheid. 

Verkoop van 5 eikenbosschen te Drogeham en Surhuizum 

Verkoop der herberg Nieuw Blauwhuis, even buiten de 
Hoeksterpoort te Leeuwarden, herbergier Fokke Tjeerds. 

Korenmolen rnet bakkerij te Mildam te koop. 

De procureur J. Loyenga, wonende bij kleermaker S. 
Schwartzburg in de Burmaniastraat te Leeuwarden geeft 
onderwijs in de arithmetica, geometria, algebra, alsmede in 
de daar uitspruitende wetenschappen van landmeten, optica, 
mechanica e.a. alles ingevolge de leiddraat der antique en 
moderne schrijvers, gedenkende na zulks mede institutie te 
doen in de differentiaal-, integraal- en exponentiaal reke
ning langs de welgeplaneerde baan van Prof. C. Wolf te 
Halle. 

,, 

" 

' î 

Febr. 

17 
20 

24 

3 



249 
1770. 
Febr. 5 Ten huize van Rngbert Bruins, herbergier te Garijp, ver

kocht 80 iepen op de buitenplaats Hogestins van F. Piersma 
aldaar. 

„ 6 Boelgoed van 6 zware noteboomen, 150 esschen en 250 
appel- en peereboomen in de hovinge van Gerben Ypes te 
Ba juni, voor transport gerief ehjk liggende aan de dorps
vaart aldaar. 

10 Dr. jericho ligt een vrouw te Dronrijp met succes de 
catharacta in praesentie van verscheidene heeren, dit is de 
15e persoen die door hem met succes geligt is, behalven 
2 daarvan door innerlijke toevallen niet wel gereviseerd, n.1. 
eene vrouw buiten Franeker en een man te Hijdaard, 
wonende de gereuseerde in Workum 3, Bolsward 2, Sneek 2, 
Franeker 1, Dronrijp 2, Pingjum 1, Jelsum 1, Irnsum 1. 
Vertrekt thans naar zijn garnizoen tot Hoorn en gedenkt 
dezen zomer weer in Friesland te komen. 

21 Scheepstimmerknechten genegen te werken aan een nieuw 
oorlogschip te Harlingen. adresseeren zich bij Minne E. 
Bakker te IJlst en Albert Doedes te Harlingen. 

,, 25 Te Dongjuin is gedoopt een neger, geboortig uit de Barbices, 
alwaar hij geduurende de laatste rebellie zig met zoveel 
trouw en dapperheid gedragen heeft, dat hij door de Com
pagnie uit de slavernij is ontslagen en brieven van vrijheid 
bekomen heeft. Ds. J. Schrinerius verrichtte de plechtig
heid met een predicatie over Hand. 8: 36—38 voor een 
groote schare, hebbende de moor tevoren belijdenis gedaan 
voor de kerkeraad op een wijze, die niet minder hunne aan
doening als uiterste genoegen verwekt hadde. Hij ontving 
bij den doop den naam Matthys Carel Willems. 

28 Aanbesteed het afbreken van de oude en het bouwen van 
een nieuwe kerk en klokhuis te Goengarijp. Gedrukt bij A. 
A. Ferwerda en G. Tresling te Leeuwarden: De geheele 
ondergang van het Turksche Rijk hetwelk volgens een uit
rekening der Voorzegschriften plaats zal hebben in of voor 
1773 door een liefhebber der wetenschappen aan zijn 
vriend. Te huur 9 pondematen greide op 't Huizumer 
hemrik, te bevragen bij ds. D. Folperda te Hempens. 

Maart 5 Gedrukt bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden: I. Lud. 
Holbergh, Synopsis histonae universalis, aucta et ad nostra 
tempora continuata et edita a Nicolao Jonge, in usum 
scholarum editio nova; cui accessit Compendium geographi-
cum ejusdem Holbergii, nee non Compendium historiae 
patriae autore Tiberio de Baar, v. d. m. Witmarsttmensi. 
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ƒ 1.—. Unia-State onder Wirdum, een deftige saté van 
70 ponclem. greide bewoond door Tjeerd Althuis. 

Haart 5 De stadslombard van Bolsward voor 10 jaar verhuurd. 

,, 10 Aanbesteed het maken van een nieuwe pijp met 4 vleugels 
omtrent de Hanspoort te Dokkum. Verschenen te Amster
dam : De Vasten Grond, d.i. de articulen van het oud waar-
agtig ongetwijffelt Christelijk geloof, door Caspar Ole-
vianus. Dit werkje is waarschijnlijk eerder opgesteld dan 
de Heicl. Catechismus en is ook zeer onderscheiden van 
wat ds. O. Copinga in het licht gaf. 

„ 21 Te koop de apothecarswinkel van wijlen Melchior Hellen-
doorn te Sneek. 

27 H. A. de Chalmot te Leeuwarden verkoopt een menigte 
z.g.n. slimme brieven, dienstig om jongelingen allerlei schrift 
te leeren lezen. 

,, 30 Op de Stadsschuttersdoele te Leeuwarden verkocht een 
kabinetje van keurige schilderijen, meest der voorname 
meesters, nog 2 geëmailleerde miniaturen met zilveren ver
gulde lijstjes en een partij geschilderde tuincieraden. 

31 Overleden op Meeksma-State te Ferwerd Horatius Hid-
dema van Knijff, grietman van Ferwerdaradeel. De Leeuw, 
Courant heeft een latijnsch rouwvers op hem. Gedrukt bij 
A. Ferwerda te Leeuwarden: Het Ligt ten tijde des Daags, 
zijnde een onderwijzing in de Hebr. taaikunst, opgesteld bij 
wijze van te zamenspraak gehouden tusschen een taalbe-
geerigen en een taalkundigen, door Jacobus Bosch, onder
wijzer in de Hebr. taal, opgedragen aan Prof. Manger te 
Franeker. Te huur een boereplaats van 40 à 50 pondem. 
in het klooster Klaarkamp, dicht bij de Hooge Brug aars. de 
Eewal onder de klokslag van Rinsumageest. 

April 1 Een dagelijksche postwagen aangelegd van Staveren op 
Bolsward en terug"; rijdt 's morgens van Staveren en 's mid
dags na het aankomen van het Leeuwarder trekschip naar 
Bolsward, vracht 15 st., indien er meer clan een wagenvoî 
passagiers is, worden de noodige bijwagens aangelegd. 

7 Gedrukt bij A. Jeltema te Leeuwarden: De noodzaaklijk
heid der zangkunde voor alle Christenen vervat in een brief 
van een heer uit Groningen aan een jongejuffer te Leeu
warden, 20 bl., 2 stuivers. 

,, 10 Boelgoed ten huize van Mevr. Revius wed. Oudkerk in 
leven predikant te Rijperkerk. 
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April 17 Vendumeester M. van Wetzens op de heerlijkheid Ame

land,, verkoopt allerlei strandg-oederen. Ph. Schuil, boek-
verkooper te Dokkum verkoopt in het weeshuis aldaar de 
bibliotheek, instrumenten en apotheek van wijlen J. J. 
Mentz, genezen vroedsman en chirurgus aldaar. 

19 Jan Everts en Heijne Cornelis, huislieden tot Ureterp bie
den een koppel van 60 brave 4 à 5-jarige Schoonebeeksche 
weidossen te koop aan. 

,, 25 Notaris Gysbertus v. d. Leij als curator over de gerepudi-
eerde nalatenschap van wijlen kolonel commandant Jacob 
Amys, doet voor commissarissen uit het krijgsgeregt der 
Friesche en Nassausche regimenten in de Regtkamer op 't 
Gewaldige Logement te Leeuwarden rekening en verant
woording. 

April 27 Zetting van het brood te Leeuwarden: roggenbrood van 11 
pond, 7 st. 8 d.; Switters of soldatebrood van 9 pond idem, 
alles buiten de impositie van het kleine gemaal. 

28 Te huur de sathe Unia-State te Wirdum, groot 70 pondem. 
zijnde een moderne huizinge met hovinge, gragten en cin-
gels. Verschenen bij F. v. d. Plaats te Harlingen: Een 
nieuwe algemeene beschrijving van de Colonie Suriname 
door Philip Fermin, Med. dr. 

Mei 1 E. Veurman, chirurgijn op 't Heerenveen, aanvaardt de 
herberg, van ouds Het Wapen van Schoterland aldaar. 
C. van Ti el, kastelein in het logement 't Poortje over de 
Waag te Leeuwarden gaat wonen in het oud-gewezen 
koffiehuis op de Weert naast grietman van Haren over 't 
Raadhuis aldaar. 

14 Aanbesteed het vernieuwen van 7j½ roede vierkant van het 
leien dak der kerk te Marssum. 

16 Verschenen bij Yntema en Tieboel te Amsterdam en bij 
v. d. Plaats te Harlingen: De zeden en gewoonten van 
Italien beschouwd door Joseph Baretti, 2 dln. Boelgoed ten 
sterfhuize van wijlen grietman Knijff te Ferwerd, wiens 
buitenplaats, groot 4 pondem. uit de hand te koop is. 

,, 26 N. Arnoldi, raad-secretaris en thesaurier-generaal van den 
prins van Oranje Nassau besteedt het verven aan der beide 
Hof vleugels op 't Oranjewoud. 

Juni 5 Douwe Lautenbag, kastelein in 't Huis ter Heide onder 
Bergum laat een zilveren bal verkolven. 

13 Boelgoed van 300 versch geschilde eikenstammen op de 
plaats van S. van Hiemstra te Oenkerk. 
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20 Verschenen bij F. v. d. Plaats te Harlingen: Brieven over 
Rusland door Algarotti. 

25 J. Havenga, castelein te Wierum, laat papegaai-schieten 
om 5 zilveren prijzen. 

27 Gedrukt bij F. v. d. Plaats te Harlingen: Berichten over 
Asië, Afrika en Amerika, 3 dln. 

30 Te koop het tichelwerk aan Kingmatille te Zweins 

10 Aanbesteed het slatten van 1000 roeden vaart loopend van 
't Foswerderklooster tot de buren van Ferwerd. 

11 Gedrukt bij R. Dijkstra te Dokkum: Rouwklacht der ge
meente van Peasens over het afscheiden van haren herder 
ds. J. A. Kesler, naar de gemeente van Bolsward, 8 Juli 
1770. Benevens een Tegenzang door E. Meinderts. 

22 Jan Symens, castelein in de Stadsherberg te Franeker, laat 
een zilveren bal verkaatsen. 

28 Gedrukt bij A. Jeltema te Leeuwarden in de Poststraat: 
Wegwijzer in het boek van den profeet Jeremia, door 
Jacobus Bosch, prijs een zestehalf. Alsmede: Beschrijvinge 
en Uitlegginge van zeker schilderstuk hangende ter eeuwige 
gedachtenisse op het stadhuis te Nijmegen. 

29 Kerkvoogden van Kimswerd besteden op Zondag aldaar 
aan in de herberg, het vloeren van de kerk en het maken 
van 3 steenen aschbakken. 

1 Gedrukt bij G. Tresling te Leeuwarden: Beschrijving van 
het ontzachelijk onweer in den dorpe Wartena op Pinxter-
maandag den 4 Juli 1770, briefswijze opgestelt door S. U. 
Visker. 

2 J. P. Goslinga, kastelein te Jorwerd, laat een paar curjeuse 
zilveren sporen uit de vieren verrijden. 

4 Uitgegeven bij Yntema en Tieboel te Amsterdam en bij F. 
v. d. Plaats te Harlingen: De kunst van het oordeelen over 
paarden door Bourgelat, stalmeester van den koning van 
FVankrijk, vertaald uit het Fransch, voorzien van een brief 
van Reinier Fontein aan G. T. baron thoe Schwartzenberg 
en Jhr. Jacob Adriaan du Tour, prijs ƒ 1.80. Verschenen 
ter drukkerij van R. Dijkstra te Dokkum: Zedig Vertoog-
aangaande het H. Avondmaal door ds. Ambrosius Dorhout 
aldaar. Gedrukt bij P. Koumans te Leeuwarden: Inwij-
dingspredicatie in de nieuwgebouwde kerk te Suameer over 
1 Kon. 9 :3 op 12 Nov. 1769 door ds. Everh. Penninga, 
v. d. m. te Garijp, Eernewolde en Suameer. 
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7 Veikocht te Wijnaldum 120 i 130 beste korven bijen met 
een groote partij bijkeisgeieeds'diappen, nagelaten door 
wijlen den hovenier Anthonv Vink te Harhngen 
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13 Boelgoed ten sterfhuize van ds B Heijneman te Wmsum 
waaronder 2 schoone wagenpaarden en een Groninger 
wagentje 

14 Vier premien worden uitgedeeld van 3, 2 en 1 gouden 
ducaten en 1 zilveren ducaton ioo r wie het meest besteedt 
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op de jaarmarkt te Wirdum voor waren, die alleen in de 
provincie zijn gemaakt, zooals linnen, doek, wollen stoffen, 
hoeden, kousen, enz. 

15 Jacob Bosch te Leeuwarden heeft laten drukken bij A. 
Jeltema zijn Zeven brieven voor dezen stukswijze in 't licht 
gekomen en geteekent met den naam Palmonie Sopher; één 
brief aan den opperrabbijn te Amsterdam, 24 st. In het 
pakhuis van Scheîtinga te Harlingen bij de Westerkerk 
verkocht 2800 gezouten robbevellen, onlangs uit Groenland 
aangebracht, bij kavelingen van 200 stuks, J. Bosch te Leeu
warden houdt wegens zijn hooge jaren op met het fabri-
ceeren van fluweelen, zijdewerken, enz.; hij wil zijn zaak 
en het onderwijs in de zijdehandel overdoen. 

16 Verkoop van een hoeveelheid oude steen van de afgebro
ken kerk met klokhuis te Goïngarijp. 

-18 De Engelsche piquer H. Potts vertoont zijne exercitiën te 
paard in de opene manege in den Princetuin te Leeuwarden 
om 2 uur 's middags, Ie rang ƒ 1; staanplaats 2 zestehalven„ 
de loodjes te halen in de Posthoorn buiten de Wirdumer-
poort aldaar. 

17 Verhuring der pastorieplaats te Burgwerd, 80 pondem., 
thans gebruikt bij Jan Buwalda tot Petri en Mai. 

20 Gecommitteerden van den Rade van de Prince van Oranje 
verpachten de vrije konijnejacht, 't gebruik der duinen en 
de vogelkooi met boerderij en landerijen op Ameland, con
dities bij den rentmeester M. van Wetzens, substituut
bal j uw. 

22 De old raadsheer E. H. v. Burmania te Bakkeveen verkoopt 
vele vastigheden aldaar. 

27 Verkoop ter uitroeiing het groote appelhof Loo-slot ge
naamd en de hovinge bij Age Nannes Hymerda te Dronrijp. 

28 De armvoogd van Lutkewierum laat op Rienster voormarkt 
een zilveren zweep verharddraven. 

8 Gedrukt bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden: Aanmerkin
gen over de inenting der kinderziekte met waarnemingen 
bevestigd door Prof. Petrus Camper te Groningen. 

15 De kerk te St. Johannesga, die zeer vervallen was, is ver
nieuwd en opnieuw gewijd door Ds. C. Hoofdman met 
Ps. 92: 5, 6. 
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17 Douwe Egberts te Pingjum laat een zilveren bal verkaatsen. 

-25 Verharddraafd te Jorwerd een paar curieuse hoofdstallen 
en verkaatsing van een zilveren bal. 

26 Dr. F. W. Jericho, oculist, is weer in Friesland gearriveerd 
en opereert eenige personen te Workum van de catharacte. 

27 F. v. d. Plaats te Harlingen verkoopt de bibliotheek ten 
sterfhuize van wijlen Risco Ripema, bedienaar des H. 
Evangeliums onder het Kruis te Antwerpen. 

3 De magistraat van de stad Sneek besteedt aan het maken 
van een nieuw torentje op de kerk aldaar. 

4 Ten huzie van Doeke Claases, hospes te Schraard, aanbe
steed het maken van een gedeelte nieuw kapwerk op de 
zuidkant van de kerk aldaar en verkoop van 10 roede oude 
leien. Aanbesteed ten huize van ontvanger Jelger Gosliga te 
Kornwerd het maken van een gedeelte nieuw kapwerk op 
de N. en Z. kant der kerk aldaar, en verkoop van 12 roe
den oude leijen. 

11 Verkocht bij de gebr. Roerig in ¾ Heerenlogement te Har
lingen 110 schilderijen van verscheidene beste Italiaansche, 
Fransche, Vlaamsche, Hollandsche en Hoogduitsche mees
ters ; catalogus bij den kunsthandelaar H. A. Baur aldaar, 
de meesters zijn o.a. Guido Reni, Titiaan, Trevisani, Pal-
mavecchio, Jac. Amieoni, Carlo Lotti, Jan Feit, Pieter 
Courteau, Burgignon, Adriaan Brouwer, Ludolf Bachhui-
sen, David Teniers, B .v. d. Aast, C. Dusart, P. Wouwer-
man, B. Graat, François Sneijers, P. Sneijders, J. C. 
Sing e.a. 

17 Gedrukt bij G. Tresling en Pieter Brandsma te Leeuwar
den: Historisch verhaal nopens der Labadisten scheuring 
en veelerleij dwalingen met de wederlegginge derzelver, op-
gestelt in een brief tot vaststelling van Vroomen, die daar
omtrent wankelen, benevens eenige hoofddeelen uit 2e deel. 
genaamt der Labadisten dwalingen, grondig ontdekt en 
wederlegt, door Jakobus Koelman, 2e druk, vermeerdert 
met een voorrede en eenige aanteekeningen door ds. Hille-
brandus Janssonius te Veendam. 

24 De geêlgieter Teake Plumker te Leeuwarden in de Slot-
makersstraat giet kerkkronen van 50—800 pond, koper-
werk in uurwerken, zware klokken in torens, die van ouder
dom niet meer luiden kunnen en maakt dezelve weer als 
nieuw. Verschenen de 5e druk van predikatiën door Mr. 
Ralph Erskine, uit het Engelsch door J. Ross. 
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Oct. 26 De zetting van het brood te Leeuwarden is: 

een geheel roggenbrood van 11 pond 0-9-8 
een switzers of soldatebrood 0-9-8 
een grauwweiten bolle 0-2-0 
een Duitsche bolle 0-2-0 
de fijne Fransche bolle 0-2-4 
het Fransch brood 22 lood zwaar 0-2-0 
een regel wegge 24 lood zwaar 0-2-0 

Jsox. 3 Hartog Isacks op het Schoenmakersperk te Leeuwarden 
verhuurt allerhande zoorten van gegoten en geslagen 
kachels. 

,, 5 Verkoop van 230 zware iepen, 70 appelboomen, 80 esschen 
en abeelen op de buitenplaats van griffier Glinstra te 
Zweins. 

.,, 7 Verkoop van houtgewas bij Mevr. A. C. van Doys op 
Decuma-State te Jelsum en bij postmeester-generaal v. 
Glinstra op Wijdeveld onder Kornjum. 

12 Op 't tolhuis te Loïnga verkocht een kofschip in 1765 nieuw 
uitgehaald en door Jelle Sybes bevaren, liggende aldaar 

„ 14 Verkocht 1/64 in een groenlandsvaarder De Wildschut, 
liggende te Harlingen, gevoerd door commandeur Pieter 
Gerbens, onder directie van Allard Scheltinga als boek
houder aldaar. 

15 Voor 2 eeuwen (1570) legateert Rinsck Ropta op Papinga-
State te Weidum aan de patroon aldaar 12 duizend steenen 
van haar tichelwerk te Winsum en bespreekt voor de arme 
huiszittende te Weidum het huis daar staande in de Kerke-
bttiren, dat zij van Yme Foppes had gekocht om te dienen 
tot woninge voor eenige arme weduwen. 

20 Op het kerkhof te Ferwoude verkocht een groote partij 
heele en halve Friesche steenen van de afgebroken oude 
kerk en toren. 

,, 27 Verkoop te Franeker van de bibliotheek van wijlen ds. 
Gysbertus Fontein te Bolsward. 

"Dec. 1 Overleden te Sneek Sjoukjen Giels, oud 90 jaar, nalatende 
haar man Claas Gosses oud 98 jaar, gehuwd 1 Dec. 1699 
na een huwelijk van 71 jaar, beide Oude Vlaamsche Doops
gezinden, 48 jaar gewoond hebbende als meijer even buiten 
Sneek op de boerderij in eigendom van Marten Broers 
Mercator aldaar en burgemeester B. Dor hout te Leeu
warden. 
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Verkoop van een groote partij hoornen in en om de hovinge 
van oud-burgemeester Wassenbergh op Dronrijp. Bij v. d. 
Plaats Jr. gedrukt: Prijsverhandeling over den wederkee-
rigen invloed van de aangenomen begrippen onder een volk 
op de nationale taal en van de taal op de nationale wijze 
van denken door Joh. Dav. Michaëlis. 

11 Acht afgevaardigden uit Friesland vertrekken naar den 
Haag tot bijwoning van den doop der jonge princes, n.1. 
J. A. de Schepper, grietman van Ferwerderadeel, D. de 
Blocq van Scheltinga, grietman van Achtkarspelen, Baron 
Schwartzenberg, grietman van Menaldumadeel, S. G. J. v. 
Burmania Rengers, gr. v. Wijmbritseradeel, D. L. de Kern-
penaer, gr. v. Lemsterland, U. Ajdva Rengers, gr. v. Gaas-
terland, Mr. A. Bergsma en de secretaris van Staat H. W. 
v. Plettenberg. De boekverkooper P. Brandsma te Leeu
warden verkoopt op de Stadsschuttersdoele een menigte 
mathematische instrumenten, een koperen konstmachine tot 
't landdistantie en hoogtemeting' door 2 telescopen, geinven-
teerd door Wytze Foppes met beschrijving van het gebruik 
in een fraai kistje en een zilveren zakhorloge van G. Nauta. 

12 Gedrukt te Leeuwarden bij H. A. de Chalmot: De Jaarge
tijden, waarin het aangename en nuttige van het landleven 
op een eenvoudige wijze wordt geschilderd vercierd met 
heerlijke platen, ƒ2.10. 

15 Uitgegeven bij Yntema en Tieboel te Amsterdam: Verhan
deling van de Klootsche Driehoeksmeeting door P. Steen
stra Phil. Dr. en lector der wiskunde te Amsterdam. Als
mede : Lessen over de lengte op zee, door denzelfden. Nog: 
Grondbeginselen der Kegelsneden door Prof. N. Ypeij te 
Franeker, met voorreden van P. Steenstra. 

19 Plechtige doop van Frederica Louisa Wilhelmina van 
Oranje-Nassau in de St. Jacobskerk te 's-Gravenhage; als 
peter uit de Staten-Generaal deed wegens Friesland baron 
du Tour dienst. 

21 Verkoop van 44j^ pondem. greid- en veenland aan en onder 
de stad Sloten, voorzien van 3 à 6 voet klijngrond aan 't 
water of heereweg gelegen. 

22 Wed. Gerrit Trox biedt te koop aan de van ouds vermaarde 
herberg 't Hof v. Friesland met kolfbaan en paardestalling 
tegenover 't stadhuis aan de Voorstraat te Harlingen. 

27 Verkoop van 1/8 van de nieuwe zaagmolen De Eendragt 
te Grouw. 

1770. 
Dec. 5 

17 
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2 Michiel van Leeuwen plaatst in de Leeuw, Courant een 
dichterlijk grafschrift voor Foeke Sjoerds. Een eeuw ge
leden (1671) woonden te Britsum, Foeck Eijsinga, wed. 
Burmania; te Nijkerk (F.) B. Heringa van Grovestins; te 
Lutjewoude, Epo van Aylva; te Jellum,, wed. Helena Bot-
nia; te Weidum, E. M. van Harinxma thoe Slooten; te 
Arum, U. Burmania. 

5 P. Lycklama à Nijeholt te Workum, A. Lyckiama à Nije-
holt te J orwerd en dorprechter S. A. Ypeij te Berlikum bie
den te huur aan een huis voor aan de straat en achter aan 
de Rijdweg te Berlikum, waarin kamer met Engelsche 
schoorsteen en goudleerbehang, door old-ontvanger Hotze 
Quader met der dood ontruimd. 

16 Gedrukt bij A. Ferwerda te Leeuwarden: De H.H. Stad-
houderen van Vriesland, zedert den jaare 800, volgens 
hoogstderzelver sucessie kortelijk beschreeven, mitsgaders 
naukeurige korte beschrijvinge van de vorstelijke grafkel
der, door Joh. v. d. Bosch, in folio ƒ 15.—. 

17 Aanbesteed het maken van het dak aan de zuidkant van 
de kerk te Britsum. bestek bij Watze Nicolaï, schoolmr. 
aldaar. 

26 26 Te koop een AUemandesleed naar de nieuwste mode, daar 
ordentelijk 2 menschen in zitten kunnen, teekening bij cas-
telein Willem Buising in 't oud Blauwhuis en de sleed bii 
Broer Heerkes, mr. wagenmaker te Beers, waar ook aller
hande soorten van Poolse sleeden met veel of weinig snij
werk. 

2 Schoolmr. H. Moeselaar op de Keizersgracht te Leeuwar
den begint school te houden bij de Duco Martenapijp in 
het z.g.n. Schoolmeesterssteegje aldaar, terwijl zijn vrouw 
continueert met het houden van een kleine kinderschool. 

4 Verkoop van een scheepstimmerwerf met helling en be
huizing van wijlen Jan Edses, gelegen bij de z.g.n. Rohel 
aan 't Kolonelsdiep onder Harkema-Opeinde. 

9 Gedrukt bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden: Lud. Hol-
bergii Synops½ historia universalis, aucta ad nostra tem
pora, auctore T. de Baar. 

25 Verkoop der deftige huizinge in de Gr. Kerkstraat te Leeu
warden bij wijlen Vrouwe Aylva van Hichtum tot haar 
dood bewoond. Het Sternse Slotland te Franeker, waar 
Sjaerdemahuis stond en dat in 1755 nog met koolzaad was 
bezaaid, wordt nu als weiland voor 5 jaar van stadswege 
verhuurd aan Nicolaas Sjoek. 
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1771. 
Febr 27 Verhuurd Ponga-State te iMarrum bij den hr. Watjee als 

huurder gebruikt. Verkoop van de Zuiderpoorts wind-, 
rogge- en weitmolen met woonhuis aan de stadsvesten bin
nen Harlingen, waarvan de wederhelfte toebehoort aan 
Pieter Freerks houtkooper c.s. 

Maart 1 Publicatie der Gedep. Staten van Friesland tot belasting op 
de uitvoer van aardappelen, die sedert het uitvoerverbod 
van 10 Dec. 1770 toch nog duurder waren geworden. Over
leden te Bozum, de schoenmaker Syk Wybes, oud 96 jaar, 
geb. te Baard 31 Jan. 1675 (gehuwd met Agniet Ykes) 
lange jaren oudste lid der Doopsgez. Gemeente op Kromwal 
onder Britswerd. 

„ 4 Verkoop eener zathe groot 32 dagmad te Oldetryne, strek
kende uit de Scheene tot in de Linde met land vol klijn, 
waar aan weerskanten wordt gegraven en getrokken, adres 
bij den eigenaar Gerrit Regnerus aldaar. 

6 Boelgoed ten sterfhuize van baronesse thoe Schwartzen-
berg, douairière W Aylva, in de Gr. Kerkstraat te Leeu
warden. 

13 Jhr. W. A. v. Grovestins te 's-Gravenhage biedt een hee-
renhuis met koetshuis op 't Heerenveen te huur aan, door 
den dood van Mevr. Grovestins ontruimd. Gedrukt bij D. 
Romar te Franeker: De wijse huishouding Gods in de 
natuur door Prof. F. S Bock te Koningsbergen, uit hgt 
Duitsch vertaald. 

„ 16 Placcaat van Gedep. Staten \ . Friesland, houdende straf 
van geeseling, brandmerking en bannissement van 10 jaar 
in 't Landschapstuchthuis voor alle cherchers en opzichters 
die oogluikend het rundvee in en uit de provincie laten 
komen en passeeren. Verschenen: Vriendelijke Brief aan de 
Doopsgezinde kerkeraad te Makkum, geschreeven door een 
Doopsgez. broeder, 2 st. Publicatie van de Staten van 
Friesland Jegens het omloopen met lotbriefjes en die te 
veilen, gelijk geschiedt door Jouden en andere personen. 

., 20 Verhuurd in de Vergulden Hoorn te Dronrijp de visscherij 
aldaar van het dorp tot Ritsumerzijl voor 5 jaar. 

,, 26 Pieter Brandsma, boekverkooper te Leeuwarden, verkoopt 
in de Sladsschuttersdoele de bibliotheek van Foeke Sjoerds, 
schooldienaar en dorprechter te Nijkerk (O.D.). 

28 Secretaris H. W. Wiarda verkoopt ten huize van kastelein 
Jacob Sybes te Hartwerd de oude kerk aldaar van oude 
Friesche steen, predikstoel, banken en leien op de kerk. 
De toren blijft staan. 
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t 30 Te huur een lijnbaan met teerhuis op de stadswal te Sneek. 
Verschenen: O. Z. v. Haren, De Geuzen. 

3 De Italiaan Antoni Solari te Leeuwarden biedt Italiaansche 
luberroosballen te koop aan. 

9 Dr. A. Alma, secretaris der akademie te Franeker verkoopt 
ten zijner huize de bibliotheek van de emer. predikant E. 
Hofstede aldaar. 

13 Verschenen bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden: Insinu
atie met praten door Haye Egges te Makkum, gedaan aan 
de opzienders van de Doopsgezinde gemeente aldaar den 
2 April 1771, een halve stuiver. 

15 Ate Pieters, kastelein op 't Oranjewoud, laat een zilveren 
zweep verharddraven. 

17 Boelgoed ten sterf huize van Mevr. Wed. Mr. C van Egten 
te Ferwerd. Aanbesteed ten huize van Jacob Plat, kastelein 
in 't rechthuis van Koliumerland te Kollum, het maken van 
een nieuwe schuur achter de pastorie aldaar. 

18 Publicatie tot behoud van de faisanten in de provincie 
Friesland om meer cieraad te geven aan de jachtvelden. 

20 Te koop een tinkast hoog 9, breed 7 voeten en 6 duimen, 
olij f kleurig en voorzien van 18 extra groote fijne ruiten. 

22 Ten sterfhuize van wijlen Hendrik Strick, boekverkooper 
in het Raadhuisstraat je te Leeuwarden worden alle boeken 
verkocht. 

25 De Staten van Friesland vaardigen een placcaat uit over 
de nadere praecautiën tegen den uitvoer van rundvee. 

26 Boelgoed ten huize van wed. wijlen Sjoerd Rienks An-
dringa onder Swichum. 

27 Bij A. Jeltema te Leeuwarden gedrukt no. 5 van het 
Smaakelijk Mengelmoes. 

6 Boelgoed ten sterfhuize van vrouwe Aylva te Hichtum. 
15 Johannes Seydel in de Minnemastraat, op de hoek van de 

Poststraat te Leeuwarden heeft een boekdrukkerij aange
leid. Bij Yntema en Tiboel en v. á. Plaats Jr. te Harlingen 
gedrukt: De artz der moeders in aangenaame Spectatoriale 
Vertoogen, waaragter De Bestiering der Kinderkamer door 
Mevr. Le Rebours. Jan Westra doet in de herberg Roma 
te Harlingen rekening van uitgaaf en ontvang der robbe-
slager, gevoerd door commandeur S. S. de Jong. 

18 Gedrukt bij A. Jeltema te Leeuwarden: Verklaringen ten 
dienste der kooplieden in runderbeesten, welke volgens plac
caat van 25 April 1771 niet te ontbeer en zijn. 
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21 Boelgoed ten sterfhuize van ds. Bernardus Jorna te Weis
rijp. 

25 Verschenen dl. 4 der 2e druk van de Hist. Jaarboeken van 
Oud en Nieuw Friesland door Foeke Sjoerds met voorrede 
van Ds. F. Brandsma te Oostrum en Jouswier; in de voor
reden vindt men een nader vertoog aangaande de sociëteit 
der Doopsgezinden, genaamd Oude Vlamingen. 

31 Op afbraak verkocht de huizinge, bewoond door grietman 
H. B. van Sminia in de Noordermeer te Bergum'. 

3 Verkocht in de herberg De Bogt van Guiné te Fraueker 
de huizinge aan de Voorstraat aldaar, bewoond door wijlen 
Prof. J. D. van Lennep als eigenaar. Prof. S. H. Manger 
te Franeker draagt het rectoraat over met een redevoering 
over de verscheiden middelen om de oneenigheden der 
Christenen uit den weg te ruimen. 

8 De magistraat van Harlingen besteedt het afbreken van de 
groote kerk aldaar aan. 

15 H. A. de Chalmot te Leeuwarden heeft op de pers het 
kookboekje De weikokende Friesche keukenmeid en ver
standige huishoudster. 

18 Ten huize van Sierd Soveele, brouwer te Kollum, verkocht 
een zaag- en eekmolen aldaar, bij Pytter Soveele gebruikt. 

22 Bokke Dooitses, gardenier op Mariënburg achter de Hoven 
te Leeuwarden laat op afbraak verkoopen een gedeelte der 
groote huizinge en voorts de geheele keuken, stallinge en 
koetshuis aldaar, met een groote partij broeiramen. 

24 J. Havinga, kastelein te Wierum laat een papegaai verschie
ten om 5 zilveren prijzen. 

25 De castelein in de Altena even buiten Dokkum laat een 
zilveren bal verkorven. 

29 De magistraat van Leeuwarden besteedt de nodige repara-
tiën en vernieuwinge der lantarens binnen de stad aan. 

1 Verkoop van vee (ongeveer 40 hoornbeesten) en boerenge-
reedschap ten huize van overste Haersma te Surhuizum. 

3 Publicatie der Staten van Friesland tot verbod van uitvoer 
van hooi en stroo. 

6 Frederik Hoogland, stadsdrukker te Harlingen biedt een 
drukpers te koop aan met ijzeren fundament en een houten 
degel, met 2 verschetten en een drukbank, leggende onopge-
slagen. Uitgegeven bij H. D. Lomars te Franeker: A. Hait-
sma, v.d.m. in Midlum. Commentarius ad librum sacrum 
Exodum. 
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9 Waarschuwing van de Staten van Friesland, dat de invoer 
van rundvee is verboden. Publicatie der Staten van Fries
land, waarbij het uitgraven en zoeken van wormen op het 
strand achter Ferwerd wordt verboden. 

16 Verkocht 30 pondem. te velde staande weijt en 6 pondem. 
wintergarst op de plaats Groot Hermana te Minnertsga. 

17 Verschenen: Nauwkeurig onderwijs in de vroedkunde, 
door Jan de Reus, stadsvroedmr. te Harlingen en heelmr. 
ter admiraliteit, met voorrede van Prof. Camper, 12 st. 

31 De magistraat van Harlingen laat verkoopen een partij van 
400 à 500 ton duifsteen van de afgebroken kerk aldaar. 

1 H. van Slooterdijk, J. S. Roos, Joh. Rienks en Sjoerd 
Jacobs ontwerpen als directeurs ten dienste van weduwen 
van grootschippers, die buitengaats varen en in Friesland 
wonen, secr. D. Tieboel te Workum. 

5-6 De castelein Nanne Jetses te Baard laat verkaatsen een zil
veren bal, en verleppen een curieus zilverhegten mes over 
de Bolswarder vaart. 

7 Overleden op zijn buitengoed te Oostermeer Jetso van 
Sniînia, griffier der Staten van Friesland, welke bedieninge 
hij 43j^ jaar heeft waargenomen, ter wiens gedachtenis een 
latijnsch epiiaphium in de Leeuw. Courant is opgenomen 

9 Burgemeester van Leeuwarden verbieden na het slaan dei-
taptoe, 's avonds 10 uur, bier of sterke drank te verkoopen 
aan ruiters en soldaten of andere burgerlijke en militaire 
personen, vergelijk de publicatie van 22 Dec. 1749. 

10 Publicatie der Staten nopens een belasting op de uitvoer 
van aardappels, bedragende 6 stuivers per ton. De Staten 
van Friesland maken een placcaat op den uit den uitvoer 
van ossen en bullen. 

14 Jelte Eises, koopman op Dronrijp, presenteert uit de hand 
te verkoopen een extra curieuse zonnewijzer op een pede-
stal, met 60 schaduwgeevers, zijnde verticaal, declineerend 
en inclineerende en reclineerende en een horizontaal, met de 
12 sodiaxlinen en telkens, en 5 windwaaijers en andere 
fraaijigheden. 

21 Verkoop van allerhande soorten vruchten op Lettinga-
State, buitenplaats van oid-secretaris Wyckel onder Britsum 
en op Hokiinga-State een hovinge van 8 pondematen onder 
Pinkum. 

26 Boelgoed bij douairière van Camminga op de Lewal te 
Leeuwarden. 
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27 In de herberg te Bozum verkocht huis met hovinge aldaar 
met gerechtigheid van 2 pastoriescharren. Boelgoed van huis 
en bouwmateriaal van het afgebroken huis der freule Bur-
mania te Metslawier. 

28 Bij Maijke Rimmers te Staveren, wed. van wijlen T. v.d. 
Veen, organist, te koop een groote partij muziek, een deftig 
steertstuk, een dubbeld clavicordium, geschikt tot een voet
pedaal er onder, eenige fluyten en bas. 

30 Verkoop van twee pan- en estrikwerken even buiten de 
Aalsumerpoort te Dokkum. 

2 Groot musicaal en vocaal concert door Nicollasi op de 
Doele, biljetten bij monsr. Craezer, kastelein aldaar, entree 
voor heer met dame ƒ 1.50. 

9 Boelgoed van vee, meubelen, wagens, enz. ten sterfhuize 
van Mevr. IJ. van Acronius te Garijp. 

14 De directeur der Italiaansche opera Nicolassi, thans in 
dienst van de hertog van Brunswijk, door Harlingen pas-
seerende, zal in de tent op de Breede Plaats aldaar ver-
toonen Le philosophe de Campagne, blijspel in 3 acten met 
muziek van Galuppi en Buranelle, mej. Cesseri, de oudste, 
zal tusschen de bedrijven aria's van de voornaamste meesters 
zingen, Ie rang ƒ 1, 2e rang 12 stuivers, 3e rang 6 st. De 
kerkvoogden van Holwerd laten een zilveren zweep ver
harddraven. 

18 Boelgoed op Hemriksein, buitenplaats van den hr. Jongstal 
te Warga, verkoop van 20 à 30 duizend steenen, oud hout, 
trekkassen, enz. 

21 Gedrukt bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Catalogus univer-
salis cum pretiis op de boekennegotie, getrokken uit catalogi 
van 1709—1771, dl. I, behelzende de Latijnsche boeken in 
folio. Verschenen bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden: 2e 
vermeerderde druk van Compendium der kerkeî, wetten v. 
Friesland en andere provinciën. 

25 Prof. E. Wassenbergh te Franeker houdt een inaugureele 
oratie over sommige lofwaardige instellingen van den 
ouden tijd meest der Grieken, doch die thans niet geacht 
zijn. W. Wopkens, oud-kapitein ter recherche te Leeuwar
den, curator over den geabandonneerden boedel van wijlen 
Jhr. W. v. Haren doet provisioneele rekening. 

28 Te koop een schroefwatermolen van 40 voets roeden in de 
Middelhem te Ijsbrechtum, adres Hylke Steenstra, chirur
gijn en vroedmr. te Sneek. 
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1 Liebbe Tjeerds, ontvanger van Opende (Sm.) als curator 
over de verlaten boedel van Theunis Hempkes, gewoond 
hebbende op de plaats Vrij burg aldaar, doet rekening en 
verantwoording van deze zaak in de rechtkamer te Oudega. 

1-3 Verkoop der bibliotheek van Prof. J. D. van Eennep te 
Franeker. Verschenen: N. Ypeij, Commentarius de rebus 
gestis Mennonis Coehoorn. 

2 Verkoop der van ouds vermaarde herberg 't Hof van Fries
land met kolf baan te Harlingen, tegenover 't Stadhuis. 

-16 Bij V. v.d. Plaats te Harlingen verkocht de bibliotheek van 
wijlen Kornelis Ekama, stads-schrijf- en rekenmr., en van 
J. van Hasenhoek, chirurgijn en burgerhopman aldaar. Een 
eeuw geleden (1671) krijgt Kornwerd toestemming om de 
pastorie te verkoopen. 

19 De magistraat van Harlingen maakt bekend, dat in de 
fundamenten der nieuw te stichten kerk diverse graf steden 
moeten worden betrokken, o.a. van Matthys van Idsinga en 
generaal Johan van Idsinga erven. 

21 Nicolassi vertoont te Harlingen de opera in 3 bedrijven Het 
huwelijk tusschen Nardo en Eesbina. 

23 Verkoop van een ¾athe te Garijp bij Heinse Keimoes in 
huur, met een vermaarde vogelkooi aldaar. 

25 Verkoop van 555 eiken stammen op 't Oranjewoud, adres 
hortulanus C. Semler aldaar. 

26 Bij L. Huising te Groningen en F. v.d. Plaats te Harlingen 
gedrukt: Beknopte historie van Engeland tot 1728, Ie dl. 

1 Nieuw verbod der Staten van Friesland tot uitvoer va» 
aardappelen. 

7 Lemmer krijgt een Donderdagsmarkt in boter en andere 
waren. Ds. Th. Burenstins preekt voor de eerste maal in de 
nieuwe kerk te Ytens over 2 Kron. 5 : 41—12. 

11 Groote boomverkoop (elzen en esschen) op de heerlijkheid 
van duairière v. Camstra geb. Haarsma op Sytjebuuren 
onder Grouw. 

16 Te koop de heereuhuizinge van overste Haersma te Sur-
huizum. 

19 Placcaatverbod tot uitvoer van rogge, boekweit, enz. 

20 De voogden der Stadsarmenkámer te Harlingen besteden 
de leverantie aan van 1000 verndels korven Hooglandsche 
geele kleiaardappels. 
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Nov. 27 Meester Adriaen Six in het Ruiterskwartier te Leeuwarden, 
beveelt zich aan als huisonderwijzer. 

Arithmetica* 
• <Bïtt 

¾efcôjetoen öûû| 
Mr. SYBRAND HANSZ, 

van H A R L I N G H E N , 

ïle¾en-lîieêflec tot Amfterdam. 

T o t H A E R I E M , 

€>%eblütüt Öp Hans Paffchiers van Wefbufch, 
23oec&-bjucâec op't Càatd\t-MUI m¾n 

ïjejîagöen 23pbel / A N N O 11S39. 

Titelblad van een 17de eemvsch Frieseh 
rekenboek (1639) 

30 Te koop de huizinge met stalling, koetshuis, tuinen en 
hoving te Bergum, bewoond geweest door H. J. v. Vierssen. 

Dec. 10 Verkoop der bibliotheek van wijlen ds. J. E. Harkenroth te 
Harlingen. Gedrukt bij Yntema en Tieboel te Amsterdam 
en bij F. v. d. Plaats te Harlingen: De zeden en gewoonten 
van Italiën door Joseph Baretti. 



266 
1771. 

Dec, 11 Aanbesteed het afbreken der oude en het optimmeren eener 
nieuwe pastorie te Augustinusga. Verkoop van 250 zware 
iepen op de singel en binnen de poort van Holdingaborg te 
Anjum. 

13 De Staten van Friesland verbieden uitvoer van meel, boek-
weit, rogge, enz, 

14 De executeur van Sneek, Eeltie Napjus, roept schuld-
eischers op van Pieter Felix Duprée en zijn vrouw Catha-
ryna Johanna Bloemen, gewezen kastelein in 't Wapen van 
Sneek aldaar, over hun verlaten boedel. Vocaal- en instru
mentaal concert op de Stadsdoele te Leeuwarden door de 
heer Mayllon uit Weenen, komende van 't Hof te Berlijn. 
Het concert zaï bestaan uit violins concerto solo, violins 
Flachelet solo. Vioîonzello solo, Harpe solo en zal bestaan 
uit Italiaansche, Latijnsche en Hoogduitsche aria's, begin 
Sy2 uur, biljetten bij Monsr. Craeser, castelein van de 
Stadsdoele, entree heer met dame ƒ 1.50. 

18 De magistraat van Harlingeu besteedt de leverantie aan 
van hardsteen voor de nieuwe kerk aldaar. Bij L. Huisingh 
te Groningen en F. v. d. Plaats te Harlingen gedrukt: Be
knopte historie van Frankrijk tot 1764, dl. I. 

21 Te koop een panwerk met huizinge aan de Stadsgracht te 
Dokkum onder Aalsmn, adres Albert Bellings aldaar. 

30 Klaas Sweru¾, boek\erkuoper te Harkngeu, verkoop, de 
bibliotheek van wijlen ds. Bern. Jorna te Weisrijp en Bajum 

1772. 
Jan. 3 Boelgoed van 70 zware esschen, abelen, iepen en linden op 

Kingma-State van J, M. v. Beijma aan de trekvaart te 
Zweins. Te koop de herberg met kolfbaan van E. Veurman 
op 't Heerenveen. 

6 Bij kastelein Sieds Johannes te Stiens verkoop der huizinge 
met groote hovinge even buiten Stiens aan de Burefenne, 
gebruikt door Marten Tjeerds, geboden 365 goudgl., con-
ditiën bij dr, Pierson te Leeuwarden. Wie pretentie hebben 
op de penningen van den verlaten boedel van W. v. Haren 
kunnen hunne deductiën inleveren bij Johan van Wyckel, 
raad in den Hove v, Friesland. Bij A. Jeltema in de Post-
straat te Leeuwarden gedrukt: Zamenspraak tusschen een 
metzelaarsknecht en een soldaat, waaruit blijkt, dat een sol
daat beter met 14 st. 's daags dan een burger met 12 st. kan 
leeven, 16 bl. prijs 2 st. Alsmede: Koffijhuispraatje, zijnde 
eene Zamenspraak tusschen een officier en een metzelaars-
baas, waaruit blijkt, dat het beter leeven van een soldaat 
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met 4 stuivers 's daags tegens den dagloon van een metze-
laarsknecht, niet bestaan kan. Onder de zinspreuk: Hij 
rekent buiten den waard, 24 bl. kost 3 st. 

Jan 8 Gedrukt bij R. Dijkstra te Dokkum: Ligt en Duisternis 
van Dockums kerk, toegepast op het spoedig en onverwagt 
beroepen van ds. C. Woldring, 2 st. 

9 De secretaris van Stellingwerf Westeinde verkoopt ten 
huize van Claas Hanses Copfer te Wolvega in 9 perceelen 
180 zware eiken te eer Idzard op de plaatsen door Bartelt 
Leemborg en Alle Jans bewoond. 

II H. P. C. van Egten, koopman te Leeuwarden op de Kel
ders, laat bekend maken, dat zoo daar iemand wettige pre
tentie mogte hebben op zijn 11 pondematen Greidlande De 
Galgevenne genaamt, leggende ten O. aan de Zwette onder 
voorsz. stad, hij deze sedert 1731 als eigenaar erfelijk bezit. 
Te koop de buitenplaats Vijversberg te Buitenpost, adres 
P. Wielinga en H. H. Huber te Leeuwarden. 

20 Loelgoed van vele zware esschen en elzen, en 100 zware 
karseboomen om uit te roeien op Jouwsma-State te Ferwerd. 

27 Verkoop van 7 pondematen, 10 einzen in de heerlijke stem-
dragende sathe lands Leffa-Wons even buiten dat dorp in 
't geheel groot 84 pondem. bij Jouke Martens in huur voor 
630 car. gl. 

Pebr. 18 llonsieur Civylle geeft 's avonds 6 uur op de Stadsdoele 
te Leeuwarden een vocaal-instrumentaal concert met 4 
nieuwe airen. Een eeuw geleden (1672) woonden te Genum 
Johanna Mouderick, wed. van Wibrand Roorda; te Goutum, 
Hiske Buigirs, wed. van Minno Eminga; te Ee, Sjuck 
Llumaîda. 

29 Gedrukt bij R. Dijkstra te Dokkum: Jok en ernst over het 
rijmwerk van J. G. genaamt Ligt en Duisternis van Doc
kums kerk, ter gelegenheid van de verroeping van ds. C. 
Woldring door T. A. 

Maart 7 Verloting van een nieuw-niodisch staand horlogie, slaande 
heel en half uur voluit, beneffens de quartieren, aanwijzende 
de datum, maans op- en ondergang, planeeten en waterge
tijden, met repetitie en wekker, in een notebomen kast met 
curjeuze bloemen met goud van natuurlijke couleuren in
gelegd, ieder lot 2 gouden ducaten; er zijn 30 loten. Wed. 
Klinkhamer, brandspuitmaker te Leeuwarden, heeft ver
vaardigd een groote fontein met 30 à 40 sprongen en water
vallen, gedreven door een brandspuit. 
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Maart 13 Vocaal- en instrumentaal concert op de Stadsschuttersdoele 
door Meyllon met een violine concerto solo, flachinet solo, 
violoncel cello solo, en Medofsky met floite traverso con
certo solo, waarbij verscheidene Italiaansche aries zullen 
gezongen worden, begin 6 uur. 

19 Bij F. van der Plaats te Harlingen verkocht de voorname 
bibliotheek van koopman Simon Fokkes Bakker aldaar. 

23 Verkoop te Franeker van een zeer deftige huizinge en tuin 
met der dood ontruimd door mr. N. Gerama in leven orga
nist aldaar, waar ten sterfhuize wordt verkocht een fraai 
huisorgel, steertstukken. beste viool en andere muziekinstru
menten. 

24 Placcaat nopens de huwelijken der Joden in Friesland. 

28 Beurtschipper Jarig Gerrits op 't Vliet te Leeuwarden ver
koopt vlesjes medecijn voor kleine kinderen, die 't krietende 
termijn hebben, 't vlesje 10 st. 

,, 30 De Staten van Friesland gelasten het houden van doop-, 
lidmaten-, en trouwboeken en van de contraboeken door de 
kosters of meesters. 

April 2 Hampl virtuoos van de kapel te Dresden, komende van 
Parijs houdt op de Stadsdoele te Leeuwarden een vocaal-
en instrumentaal concert, bestaande uit violino solo, wald
hoorn secundo, met variationen, harpe en zang-airen, alles 
van de beste meesters. Verkoop van een groote hoeveelheid 
duivesteen van de afgebroken kerk te Zurich. 

., 7 Verkoop der leien van de kerk te Murmerwoude. 
8 Verschenen bij Joh. Seydel te Leeuwarden: Verdediging 

van J. G(roenja) over het leugen- en lasterwerk van T. A. 
Jok en Ernst genaamt, tegens het rijmwerk van J. G. ge-
naamt, Licht en Duisternis van Dockums kerk door J. 
Groenja en Hoofdzaakelijke inhoud van de afscheidsrede 
welke ds. C. Woldring' gedaan heeft binnen Dokkum om 
zich naar Nijmegen te begeven, over Luc. 4:42b—43 door 
J. Groenja. 

., 15 Bij R. Dijkstra te Dokkum gedrukt: Ambr. Dorhout, Ani-
madversiones in loca selecta Vet. Test. ƒ 2.50. De magistraat 
van Leeuwarden laat o.a. verhuren 2 pondem. mieden op 
Lekkumer meenschar. 

16 De Staten van Friesland laten de uitvoer van garst toe. 
18 Alle bekende en onbekende eigenaars der veenen in Opster-

land onder de dorpen Hemrik en Wijnjeterp worden door 
het Hof van Friesland opgeroepen inzake een nieuwe o ver-
meting der veenen. 
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April 21 Aanbesteed het afbreken van een vervallen uitbouw der kerk 
te Sexbierum, 

28 Verkocht bij H. A, de Chalmot en G. Tresling te Leeu
warden de bibliotheek van wijlen ds. S. Arnoldi te Berlikum, 

-Mei 12 Te huur een vermaarde vogelkooi aan de Welle tusschen 
Koevoet en Slotermeer met huis, schuur en 130 pondem. 
land, adres burgemr. B, Dorhout. 

„ 18 Aanbesteed het maken van 400 roeden dijk op Ameland. 
Kastelein Piet er Jacobs te Pingjum laat een gouden bal 
ver kaatsen. 

,, 23 Te bekomen : Proeve op de levensbeschrijvingen der Nederl. 
doorlugiige mannen behelzende het leven van Johannes 
Camphuis, Haarlemmer, door Jhr. O. Z. v. Haren. 

25 Magistraat en Vroedschap en Voogden der Martinikerk te 
Franeker laten aanbesteden op het raadhuis aldaar de repa
ratie en 't onderhoud van de leijen daken en gooten gedachte 
stad en kerk toebehoorende. 

26 Kunsthandelaar H. A. Baur te Harlingen laat een ver
zameling schilderijen meest van Nederl. meesters verkoopen. 

,. 27 Verschenen voor rekening van den auteur Eelco Napjus, 
executeur van Sneek: Historische Chronyk van Oud- en 
Nieuw Sneek, 12 st. 

, 30 Te koop een toren van eikenhout en een plat met lood be
kleed, een kelderskeuken met lood bedekt, 9 eiken kruis
kozijns met fraaije beschilderde glazen bij afbraak te koop, 
adres het oude Engels huis bij de Doeke Martenapijp te 
Leeuwarden. 

Juni 1 Aanbesteed het afbreken van de leijen op de Zuidkant van 
de kerk te Minnertsga, alsmede het beschoeisel en weder 
maken van een nieuw beschoeisel. 

„ 6 Gedrukt bij D. Eomars . Mr. Ev. de Eille, Physiologicarum 
animadversiorum secundum ordinem elementorum Physo-
logiae corporis humani Alberti Halleri physiologi summi, 
liber I. 

,, 20 Door vrijwillige resignatie van E. Rinsma is het organist-
schoolmeestersampt te Kollum vacant, tractement 215 car.gl 

., 27 D. Albertsma paruikmaker is komen wonen tot Sneek en 
verkoopt allerhande soorten nieuwe paruiken. Gedrukt bij 
D. Eomars te Franeker : Een Eatijnsche en 2 Nederduitsche 
brieven, op den naam van Mr. Quiryn de Blau aan zijn echt-
genoote, wegens het verlies van hunnen eenigen zoon, in 
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zielroerende poëzie door Prof. Wassenbergh, G. Coopmans 
en W. de Lille, profesoren te Franeker. 

juli 11 Gedrukt bij A. Jeltema te Leeuwarden: Merkwaardige en 
zeer ernstige brief van Adam Struensee aan zijn zoon Johan 
Frederik Struensee, uit het Duitsch door J. C. T., 3 st. 

15 Verkrijgbaar bij G. Tresling te Leeuwarden: Reglement 
eener begrafenissocieteit, waaruit de leden ƒ 150 kunnen 
trekken tot een begrafenis. 

25 Gedrukt bij A. Jeltema te Leeuwarden: Uitvaart van Foeke 
Sjoerds in hei 57e jaar zijns ouderdoms 18 Dec. 1771, met 
bijvoeging van 2 grafschriften, waarvan het eene op de zerk 
is gehouwen, 2 st. 

Aug. 6 Verhuurd een deftig kerkeplaatsje in 't dorp Boer, groot 
32 pondem. bouw- als weiland, gebruikt bij Durk Cornelis, 
voor 7 jaar. 

12 Gedrukt bij W. Wigeri te Leeuwarden: Brief aan den 
advocaat Christianus Batavus ter verdediging van de Frie-
sche kerk, door Christianus Friso. Verschenen: Voltaire 
onder de schimmen of zamenspraken over het geschil rnet 
de Deïsten, ƒ 1.—. 

17 H. Semler, bouwmeester van Friesland, als gelastigde van 
Gedep. Staten, laat aanbesteden te Hemelum in het Wapen 
van Batavia de reparatiën aan kerk en pastorie aldaar, mits
gaders aan de Koudumerzijl en Galemadammen. 

Sept. 5 Gedrukt bij G. Tresling te Leeuwarden: Gods belofte aan 
Salomo in de letter gedaan en toegepast op de geboorte van 
den graaf van Buren, predikatie door ds. C. Blom te 
Leeuwarden over Ps. 45: 17. 

24 De Staten van Friesland vaardigen een reglement uit op de 
keur der springhengsten met instructie voor den keur
meester. 

25 Aanbesteed de leverantie van oly en keerzen aan de ,vtad 
Leeuwarden voor een heel jaar. 

26 Gedrukt bij H. D. Lomars te Franeker een latijnseh car-
men van Ds. P. Nota te Peins en Zweins op de geboorte 
van den erfprins. 

30 De buitenplaats Woelwijk ie Tietjerk te koop. 

Oct. 12 Verkoop der bibliotheek van Prof. F. U. Winter te 
Franeker. 

14 Verkoop van behuizige met schuur en 80 grazen bouw- en 
weiland met vogelkooi bij Grijpskerk in de Westerhoren. 
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Te koop te Workum ten huize van J. K. Dam, leeraar der 
Doopsgezinden, een apothecarswinkel van wijlen K. Boot-
hamer. Te koop een chais, een kiereboek en een verdekte 
saret wagen. 

Oct. 17 Bij W. Dominicus, zilversmid bij de Langepijp te Leeuwar
den, zijn gemaakt 2-erlei zilveren medailjes op de geboorte 
van den erf prins, prijs ƒ 5.50 en ƒ 2.80. 

22 Beheerders van het Stolpiaansch legaat bekomen een prijs
verhandeling van Ds. L. Meijer te Twijzel en Kooten over 
de vraag om uit de eigenschappen die aan alle de dingen, 
welke dit geheel Al uitmaken, gemeen zijn, te betogen, dat 
dezelve dingen, niet noodzakelijk bestaan, maar door een 
noodzaaklijk wezen geschapen zijn. 

26 Verkoop eener deftige huizinge in de Gr. Kerkstraat bij 
den kunstschilder R. Jelgerhuis als eigenaar bewoond. Ver
koop van een rog- en weitmolen met huizinge aan den trek-
weg te Wommels bij Jan Sents als eigenaar in gebruik. 

., 27 Verkoop der bibliotheek van wijlen Jean Kiîiaan Schutz, 
Med. dr. te Leeuwarden. 

29 Verkoop van alle pastoralia van Oldelamer en Oldetrijne. 

Nov. 4 Verhuurd een plaats onder Birdaard, genaamd het Spook
huis. 

7 Te huur de heerenhuizinge van douairière Grovestins te 
Heerenveen. Bij H. A. de Chalmot gedrukt: Huismans 
handboek voorgesteld in den Frieschen stalmeester en 
koeijendokter, en: Alimedis Arabsiadae vitae et rerum ge-
starum Timuri historia cum versione lat. et notis S. H. 
Manger. ƒ 7.80. 

12 Verkocht ten huize van Mareu^ Schoedel in de Noorder-
Dragten een woudplaats ongeveer 50 lopen stal bouw- en 
weilanden met 34-j4 mad mieden en 110 schar schapeweide 
bij Bodse Beerents in de Zuider-Dragten gebruikt. 

13 Op 't slot van freule v. Goslinga te Dongjum verkocht 130 
zware iepen, vruchtboomen, een keurig jagt, vee enz. 

14 Gedrukt bij A. jeltema te Leeuwarden: Verklaaringen ten 
dienste der kooplieden in runderbeesten, J4 s.t 

23 Bij F. v. d. Plaats te Harlingen verkocht de bibliotheek van 
koopman Relke Wildschut. 

28 Gedrukt bij j . Ippinga te Franeker: Gedenkschrift der uit
gevoerde daaden van Menno baron v. Coehoorn, door Prof. 
N. Ypeij aldaar, 8 st. Uitgegeven bij Rombartus Zeylstra te 
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Sneek: Vertoog over de gemaklijkste wijze van geknelde 
darmbreuken binnen te brengen, door Murk van Phelsum, 
10 st. Gedrukt bij S. en J. Luchtmans en F. v. d. Plaats, 
S. A. D. Tissot, Van den aart en geneeswijze van ver
scheidene zwaare ziekten, 32 st. 

5 Die de bequaamheit heeft om als chirurgijn te fungeren te 
Heeg op een tractement van 50 car. gl. en vrije woning, 
adresseere zig aan den grietman van Wijmbritseradeel. 
Verkoop van 600 zware eiken op de groote cingel te Bergum 
in de Noordermeer. 

12 De chirurgijn S. Cup te St. Anna-Parochie verkoopt loten 
der Generaliteits 57e loterij. Verkrijgbaar in den Frieschen 
boekhandel: De Werken van Richard Steele, 4 dln. en 
Addison, beide in het Nederl. vertaald. Gedrukt bij Clement 
te Zwolle: De Geuzen, door Jhr. O. Z. v. Haren, 2e 
dr., 18 st. 

16 Verschenen: Verdediging van M. Meiners, student te Gro
ningen over de zaak voorgevallen te Nes op Ameland. 

19 Verschenen bij Ff. A. de Chalmot te Leeuwarden: Sulloge 
dissertationum philologice exegeticarum sub praesidio, A. 
Schultens, J. J. Schultens, N. G. Schroeder defensarum, ƒ 7. 

28 Aanbesteed het bouwen van een nieuwe kosterij te Berlicum 
en verkoop der oude. 

1 Te Leeuwarden gedoopt 157 zoons, 181 dochters, in de kerk 
geproclameertl82 paar, en op 't Raadhuis 4 paar Joden. 

2 Alzo de erfgenamen (onder beneficie van inventaris) var/ 
old-Raad Jhr. E. H. van Burmania te Bakkeveen, bedugt 
zijn, dat er meerder crediteuren mogen wezen als bekend 
zijn, worden deze verzorgt praetense schulden voor 12 Jan. 
aan te geven. 

3 De magistraat van Harlingen besteedt aan het uitgraven 
der fundamenten en het weer opmetzelen van dezelve tot 
een nieuwe kruiskerk. 

4 Verkoop van de oude kosterij te Berlikum, bewoond door 
schoolmr. Ypeij. 

5 Dr. W. Meekhof, secretaris van Stellingwerf (O.) biedt 
500 zware eiken te Donkerbroek en Haule te koop aan. 

8 De armbezorgers van Kollum verhuren hun geoctroijeerd 
spinhuis in het weeshuis aldaar. 

12 Verkoop van een partij zware iepen, esschen en elzen op de 
plaatsen van Gysbert Idzes en Johannes Harings te Rapen
burg onder Huizum. 
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20 De boekverkoopers P. Conradi, G. Warnars en F. v. d. 
Plaats Jr. openen een inschrijving op alle predikaatsien van 
dr. Jacob Foster, independent predikant te Londen. 

25 Honderd iepen verkocht op de buitenplaats van J. M. van 
Beijma thoe Kingma aan de oude Dijk onder Oosterbierum. 

29 Aanbesteding van een nieuw dak en wuift en het leidekken 
voor de in aanbouw zijnde kerk te Harlingen. 

6 De opregte onvervalste chocolade, gemaakt door Joh. Meci-
ma te Harlingen is à 16 st. het pond te bekomen. 

10 Op afbraak verkocht de heerenhuizinge Vijverberg op 't 
West van Buitenpost, met 200 zware linden. 

13 Bij H. A. de Chalmot en F. v. d. Plaats verschenen: Rede
voeringen over Matth. 18—20 van Prof. H. Venema te 
Franeker, uit het latijn vertaald door ds. G. Lemke te 
Harlingen. 

15 H. A. de Chalmot en D. Romar geven uit: J. G. Heineccii 
Recitatïones in elementa juris civilis secundum ordinem 
institutionum, ed. altera. 

16 Verkoop van een huizinge met nieuw aangelegde kaars-
makerij te Harlingen. 

t 1 Aanbesteed het afbreken van een oude en het weer op
bouwen van een nieuwe zijmuur en eenige verdere repara-
tiën aan de kerk van Abbega. 

9 De Staten van Friesland gebieden, dat de beesten die van 
de heerschende ziekte zijn gebeterd aan de horens moeten 
gebrand worden, ter onderscheiding van de anderen. 

10 Johannes Gloor in 't Paradijs te Franeker biedt een pauw 
en pauwin te koop aan, 

12 Ten sterfhuize van Jelle Jentjes te Teroele boelgoed van 
alle vee, hooi, karn en alk toebehooren der boerderij. 

13 Vijversberg te Buitenpost afgebroken; de afbraak waar
onder een fraaie hardsteenen gevel te koop. 

16 De Staten van Friesland staan den uitvoer van erwten, 
boonen en aardappels toe. 

19 Ten sterfhuize van Harmen Everts te Marrum verkocht 
3 weeftouwen groot 30 kammen. 

23 De Staten van Friesland staan weer toe het stoken van 
rogge tot sterke dranken en stellen daartoe de publicatie van 
14 Nov. 1771 buiten werking. 

18 
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De noodige reparatiën aan de kerktoren te Rinsumageesr 
aanbesteed. Boelgoed ten sterfhuize van wijlen Jhr. Idsert 
Hobbo van Burmania in de Groote Kerkstraat te Leeu
warden. 

Gedrukt bij Joh. Thierry in den Haag gedrukt: De Rhyt-
mus Monachus of Monnikendeur der broederschap van vrij
heid en tolerantie nauwkeurig onderzogt door Paulus Dort-
sma, licentiaat in het kerkelijk en wereldlijk recht. 

Monsr. v. Essen te Dokkum neemt kostleerlingen aan voor 
200 gl. per jaar, mits medebrengende een zilveren lepel en 
vork en 2 servetten. G. Tresling te Leeuwarden geeft een 
nieuw uitgevonden A B-boek uit, 1 st. 

„ 8 De boekverkooper Klaas Swerus te Harlingen verkoopt de 
bibliotheek, gouden medailles, opticaspiegel, globen, octant, 
quadrant en andere mathematische instrumenten en clave-
cordium, nagelaten door Daniël Heinsius. 

,, 10 De erven van wijlen E. H. v. Burmania te Bakkeveen 
verhuren verschillende eigendommen aldaar, o.a. een sathe 
met schapehok voor 300 schapen, met recht op zooveel 
schapen in de gemeene weide. 

,, 17 Bij A. Ferwerda en G. Tresling te Leeuwarden gedrukt: 
Supplementum Catalogi universalis librorum in folio, euro 
pretiis. 

,, 19 Boelgoed ten huize der wed. van wijlen de schoolmr. 
Tj'ebbe Faber te Deinum. 

„ 24 Verkoop der herberg 't Rad van Avontuur te Lemmer, hos
pita wed. Claas Ulbes. 

29 Aanbesteed het afbreken der oude en hel wederopbouwen 
van een nieuwe schoolhuizinge te Hardegarijp, adres kerk
voogd Klaas Rinses aldaar. 

30 Aanbesteed het maken van een nieuw planken dof en wult, 
alsmede een eind muurvernieuwing aan de kerk te Engelum. 
Verkoop der herberg De Zon met 2 overdekte kolfbanen 
buiten de Noorderpoort te Sneek. 

Mei 4 Te koop het buitenplaatsje Woelwijk te Tietjerk met 
lindenallée bewoond door wijlen deurwaarder Adema. 

5 Verkoop der bibliotheek van wijlen Joh. v. d. Berg, chirur
gijn te Leeuwarden en W. Swermz, chirurgijn te Bolsward». 
Bij A. van der Kroe en F. v. d. Plaast verschenen: Ver-
deediging der H. Schriften en van Josephus tegen Voltaire 
door R. Findlay. leeraar te Glasgow, 56 st. 

i77a. 
Maart 26 

31 

April 3 
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S Gedrukt bij H. D. Lomars te Franeker: Lamberti Bos, 
ling. Graec. in Acad. Franeq. prof. Antiquitatum Grae-
carum praecipue Atticarum descriptio brevis, ed. nova a M. 
J. F. Leisnero. 

21 De magistraat van Bolsward besteedt het maken van 5 
nieuwe rolpaarden aan, waarop de kanonnen der stads
vesting rusten. 

22 Gedrukt bij H. Crebas te Groningen: Verdediging van M, 
Meiners, student te Groningen, waarin met de attestatiën 
van ds. Braunius, de ouderlingen der kerkeraad te Nes en 
veel anderen beweezen wordt, dat hij, met derzelver vol
komene toestemming- op 6 Sept. 1772 te Nes op Ameland 
heeft geoeffend alsmede zijn overig gedrag hieromtrent 
gehouden, beschreven zijn gevangenis, uitbanning uit dat 
eiland enz., 5 st. De acrobaat Simson doet 20 kunststukken 
te paarde in de Prinsentuin te Leeuwarden. 

25 Ds. Petrus Theod. Couperus te Gouda houdt een aanspraak-
voor de Staten-Generaal bij het verzoek ter visie van de 
autographa of authentieke stukken van de Nationale synode 
van Dordrecht. 

5 Allen die iets schuldig zijn aan de nagelaten boedel van 
wijlen de old-raadsheer Jhr. E. H. van Burmania en diens 
overleden vrouw, worden verzocht betaling te doen aan 
koopman Joh. v. d. Bosch op de Kelders te Leeuwarden als 
curator. 

7 Prof. C. E. de Lille te Franeker doet als afgaand rector 
der hoogeschool een oratie over de beweegreden, welke de 
Staten van Friesland bewogen hebben de academie van 
Franeker onder 't gedruijs der wapenen op te rigten. 

10 Op de Chr. synode te Leeuwarden houdt ds. J. H. Schra-
der aldaar een redevoering en wordt tot praeses benoemd 
ds. L. Meijer te Twijzel en Kooten en tot scriba ds. M. 
Laurman te Jorwerd. 

12 De geelgieter Teake Pluimker in de Slotmakersstraat te 
Leeuwarden maakt Hollandsche kolven. 

15 Verkoop der bibliotheek, een telescoop ván Van der Bildt, 
in zilver gedreven schilderijen, nagelaten door Jhr. K. H. 
van Burmania te Bakkeveen. 

19 Het Dijksgeregt der 5 deelen adverteert, dat voor den tijd 
van 2 jaren geen schilcedullen zullen worden uitgegeven 
nogte het vervoeren van eenig schilzand gepermitteerd van 
de stranden onder de Binnendijks contributie behoorende. 
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26 Verkoop van de eigendom voor de helft in een geregte 1/12 
portie van 2/3 de erfgenamen van wijlen Otto grave van 
Bijland toebehoorende. in de Compagnonsveenen, gelegen 
in Schoter- en Opsterland met de vrijkopen, grondgelden, 
steedepagten, enz. Te koop een pelmolen op Oosterschel
ling, gegadigden komen ten huize van Cornelis Feikes te 
Formerum. 

28 Verkocht ten sterfhuize van wed. Gratema te Harîingen 
o.a. een mooi staand horlogie, speelende 12 differente 
airtjes, gemaakt door Tjeerd Rotsma. 

30 Gedrukt bij J. Bolt te Groningen: Verhandeling over de 
Goddelijke eigenschappen enz. door ds. Laurentius Meijer 
te Twijzel en Kooten. 

10 In de herberg van oud-executeur Hans Guiliams te Metsla-
wier een zeevisserssnik liggende op de Peasumer reede bij 
Hendrik Jans te Peasens bevaren. 

12 Verkoop eener oude brouwerij met huizinge op 't Groot-
zand te Bolsward, bij Wed. Pieter Boogaard met de dood 
ontruimd. Aanbesteed het afbreken van de oude brug en 
het weder maken van een nieuwe flapbrug over de Drait 
onder de Zuider-Dragten. 

23 Des morgens 5 uur kan men het jacht waarmede de stad
houder Willem V de Zuiderzee oversteekt uit de verte in 
de Lemmer zien aankomen, vergezeld van een menigte 
visschersschuiten, alle van prinsevîaggen voorzien. Z.Hoog
heid gaat te 7 uur aan wal, geeft dan audiëntie aan den 
grietman van Lemsteriand, Regnerus Livius Andringa de 
Kempenaer en den kerkeraad, waarbij ds. G. van Bleiswijck 
een aanspraak houdt. De jonge Remmer Falkama draagt 
een vers voor. Zes eereboogen zijn opgericht. Te halfnegen 
vertrek naar het lusthuis te Oranjewoud. Tusschen 11 en 
12 uur passeert de prins te Heerenveen. Te Oranjewoud 
gaat hij na een korte maaltijd een wandeling van 4 uur 
doen in bosschen en tuinen, onder geleide van een zeer groot 
aantal menschen, van wie hij 's avonds te 8 uur afscheid 
neemt. 

24 Intocht van Prins Willem V te Leeuwarden. Gedrukt bij 
G. Tresling te Leeuwarden: 't Juichend Leeuwarden of 
Blijde Welkomst ter gelegenheid der heuchelijke komste 
van Prins Willem V binnen Leeuwarden; en bij H. A. de 
Chalmot te L.: Gedicht van ds. E, H. Tenckink te Staveren, 
getiteld: Celsissimo principi Gulielmo V Leovardiam 
ingresso. 
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26 De stadhouder neemt zitting in de vergadering der Staten 
van Friesland. 

28 Bij W. Dominicus, zilversmid te Leeuwarden, worden ver
kocht zilveren medailles ter gelegenheid van de blijde in
haling van den prins van Oranje binnen Leeuwarden, prijs 
ƒ2.80. Gedrukt bij A. Jeltema te Leeuwarden een plaat: 
Nauwkeurige Afbeelding en beschrijving der zeven vrije 
kunsten, enz. vertoond bij de intocht van stadhouder Wil
lem V, 2e druk, prijs 6 st. 

31 Bezoek van den stadhouder aan Franeker en Harlingen, 

3 Prins Willem V passeert Tietjerk door een berceau van 
eereboogen. Te Buitenpost gaan hem 7 meisjes tegemoet, 
die een lied zingen, begeleid door 7 jongelui die op hobo's 
spelen, welke rei wordt voorgegaan door een herder en 
herderin; verder dejeuner op de buitenplaats van den hr 
D. B. van Haersma aldaar. 

4 Gedrukt bij G. Tresling te Leeuwarden: Een vers op de 
welkomst van Willem V binnen Leeuwarden, door Hans 
Paul Christoffel van Egten, 2 st. 

7 Verschenen: Afscheidsvers op Z.Hoogh. door H. P. C. v. 
Echten, 2 st. En: Dankdigt op het uitgegeven vers van den 
voornamen poëet H. P. C. van Egten. 

10 Boelgoed op de buitenplaats van overste Haarsrna te Sur-
huizum. 

11 Gedrukt bij A. Jeltema te Leeuwarden: Lauwerkrans ge-
vlogten om het hoofd van den hoogverlichten puikdichter 
H. P. C. van Egten. Dit stukje kan gezongen worden op de 
wijze: 'k Ben in den tijd van 9 dagen. Alsmede: Waar
schouwing aan den Bastaardzoon van Apollo, H, P. C, van 
Egten, hofdichter van Midas, 2 st. 

13 Verhuring der hovingen van Habma's en Dotinga-State 
op Dronrijp, behoorende aan grietman v. Humalda. 

14 Bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden verschijnt: Het ver
heugd Vriesland, Groningen en Drenthe of beschrijving van 
alle de vreugdebedrijven ter gelegenheid van het huldigen 
van prins Willem V, door N. Hoefnagel, met afb. van de 
eerepoorten door den kunstschilder Roosenbergh. Gedrukt 
bij P. Brandsma: Toejuiging aan het vermaarde vers van 
H. P. C. van Egten, voornaam dichter te Leeuwarden, 2 st 
En: Dankoffer aan den grootsten puntdichter H. P. C 
v. Egten, 2 st. 

18 Gedrukt bij A, Jeltema te Leeuwarden: Verdediging van 
H. P. C. v. Egten. En: De ontledigde Lauwerkrans van 
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A. Jeltema, versiert en doorvlogten met singuliere expli-
catiën door een getrouwen vrind van v, Egten. 

21 Gedrukt bij G. Tresling te Leeuwarden: De onnozelheid 
beschermd, vertoont in een gezigt van den Helicon, 2 st. 

25 Uitgegeven bij A. Jeltema te Leeuwarden: Afscheidsgroet 
aan ds. Willem Gottlieb Jutting, Luth. leeraar te Leeuwar
den, beroepen te Paramaribo, door J. C. T„ 2 st. 

1 Gedrukt bij A. Jeltema te L. Dankzegging in zielroerende 
versen gedaan aan het Genootschap de 7 vrije kunsten door 
den N.-Hollandschen historieschrijver Nicolaas Hoefnagel, 
prijs 1 st. Verschenen bij A. Jeltema te L. Doelelied voor 
de burgerij van het Minnema-espel, op de wijze • De blauwe 
vlag, 1 st. 

6 Pier Joh, Cuperus, castelein te Wommels laat een zilveren 
bal verkaatsen. 

11 Gedrukt bij A. Jeltema te L.: Poëtische verrukking van den 
N.-H. historieschrijver Nicolaas Hoefnagel, toen hij de 
eerste maal eenige der H.H. bevelhebberen op de Stads-
schuttersdoele binnen Leeuwarden met zijn tegenwoordig
heid vereerde, 2 st. 

18 Gedrukt bij H, A. de Chalmot en D. Romar te Leeuwar
den: Prof. Dr. H. Verschuir, Dissertationes philologicae-
exegeticae. H. P. C. van Egten op de Kelders te Leeuwar 
den, possessor van St, Annaleen uit Oldehoof maakt bekend, 
dat hem is bericht, dat verscheiden vastigheden en landen 
om deze stad en in Friesland landen zijnde onder St. Anna
leen van ouds afkomstig waren en aan de voorzaten uit 
onkunde verzweegen en tot dusverre vermisten. Hij belooft 
aan hem die oplossing en aanwijzing kan doen voor ieder 
pondemaat een gouden Friesche rijder van 14 gl. J. D. 
Theune in de Lensesteeg te Leeuwarden gaat teeken- en 
drijf school houden. 

19 De nieuwe kerk te Engelttm door Ds. R. P. Reddmgius 
gewijd met Ps. 132:7—9. De voorafspraak was uit Luc. 
10:5, de inleiding uit Deut. 20: 5. De glazen zaten toen 
nog niet in de kerk,. Men had daar te laat aan gedacht. 
De nieuwe kerk was 5 voet korter en 3 voet wijder ge
worden. Den 6en Juli legde de secretaris der grietenij uit 
naam van des grietmans eenigen zoon den eersten steen 

22 Gedrukt bij A. Ferwerda en G. Tresling te L.: Kort onder
wijs in de Vroedkunde in vragen en antwoorden 
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1773. 
Sept 23 De stadhouder benoemt tot professor in de chemie en 

medicijnen aan de Franeker hoogeschool dr. Gatso Koop-
mans in de vacature F. V. Winter. 

25 Gedrukt bij P. Koumans te Leeuwarden: Regelen en Voor
beelden voor eerstbeginnende geestlijken ter heilzame waar
neeming van hunne bediening door Johan Fredrik Jacobi, 
naar den 2en druk uit het Duitsch, door ds. L. Meijer te 
Twijzel en Kooten. Herdrukt te Amsterdam in vermeer
derde uitgave in 2 dln. met platen het vermaarde werk van 
Klaas Douwes, organist te Tzum, getiteld: Grondig onder
zoek van de Toonen der muziek (Ie dr. Franeker, 1699). 
Een eeuw geleden (1673) woonden te Witmarsum: Catha-
rina Eminga, wed. van Eleff Aggema; te Menaldnm: Rixt 
Donia, wed. van Watze Camminga, vrij- en erfheer van 
Ameland. 

Oct. 2 H. P. C. van Egten te Leeuwarden presenteert zijn half 
trekschip no. 3 van Delfzijl op Groningen met alle daarbij 
zijnde servituten en gerechtigheden, welk half veer 85 car. 
gl. jaarl. huur heeft opgebracht en voorleden jaar met een 
nieuw jong paard en 1 Sept. 1773 met een nagelnieuwe 
snikke te Groningen gemaakt. De magistraat van Leeuwar
den besteedt aan het afgraven en ophoogen van het stuk 
land achter de Hoven dienstdoende tot exercitieveld dei-
militie aldaar, 9 pondem. groot. 

5 Verkoop van afbraakmateriaal der kerk te Engelum. 

8 Aanbesteed het maken van de glazen in de nieuwe kerk te 
Engelum. 

Nov. 17 In den Frieschen boekhandel verkrijgbaar de nieuwe psalm
berijming. 

20 Aanbesteed het uitroeien van 90 zware iepen op de plantagie 
van Jhr. Schwartzenberg te Hichtum. 

Dec. 2 Verschenen: Heuglijk Oranje-almanack voor het jaar 1774, 
waarin het merkwaardigste aangaande het zomerreisje van 
den prins van Oranje, alsmede de plegtigheden en vréugde-
bedrijven in de steden en dorpen van Holland, Vries
land, enz. 

4 Gedrukt bij Joh. Seydel: Lofgedicht of opkomende gedach
ten op het vervaardigen van de nieuwe exercitieplaats even 
buiten Leeuwarden. 

7 Verkoop van vele zware eiken, esschen, iepen en abeelen op 
Wiarda-State van Jhr. v. Camminga te Goutum. 

9 Verkoop van vele boomen op Buckma-State van Jhr. Cam
minga te Swichum. 
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1773. 
Dec. 18 Bij F. v. d. Plaats te Harlingen: Verhandeling over de 

vallende ziekte door den beroemden S. A. D. Pissot; en: 
Verslag van de verbazende historiën der z.g.n. buiksprekers, 
nu onlangs in Frankrijk voorgevallen. 

20 Verkoop van het huis in de Doelestraat te Leeuwarden, be
woond door Jhr. E. L. baron van Eberstein. 

29 Verkoop van een groot aantal opgaande eiken in 't bosch 
van de groote Wargastermeer. 

1774. 
Jan. 11-13 Op de Stadsdoele te Leeuwarden verkocht een zeer groo

te en heerlijke parthije gedrukt en geschreven musicq 
door de meest beroemde meesters van Europa gecompo-
neert vollgens catalogus, die in den boekhandel verkrijg
baar is. 

Febr. 12 Gedrukt bij Joh. Seydel te Leeuwarden: 
Kalendarium Romanum in usum studiosae Juventutia 
artiutn literarium intrantis editum ab E. W. F. 2 st. Te 
huur een herberg naast eenige jaaren nieuw gebouwd 
met de vrije tap te Tja'lbert, mede tot een Compagnies-
winkel met of zonder bakkerij. 

14 Verhuring der vrije vissoherij met aalfuiken, 1° in Gest-
werder zijl, 2° het zet in de Rie omtrent de Sexbierumer-
vaart, 3° het zet in de Rie omtrent de Roptavaart onder 
Sexbierum, Pietersbierum en Wijnaldum. 

„ 19 Gedrukt bij H. A. de Chaimot: P. Camper, Gerechtelijke 
en ontleedkundige verhandeling over de tekenen van leven 
en dood in nieuwg-eborene kinderen, 14 st. Bij Clement 
te Zwol gedrukt: Proeven van Nederduitsche treurspelen 
uit Vaderlandsche geschiedenis, inhoudende Agon in 5, en 
Willem de Eerste in 3 bedrijven, door Jhr. O. Z. v. Haren. 

,, 22 Het kasteeltje Carolinenburg sampt de 2 vleugels, ring-
tnuur en poorten gelegd bij 't Oranjewoud in Brongerga 
op afbraak ten verkoop aangeboden adres L. Coulon te 
Leeuwarden en hovenier C. Semler. 

23 Voor de vacante schoolmeesters- en voorsangersplaats te 
Hindelopen worden sollicitanten opgeroepen, tractement 
ƒ160. 

Maart 3 Aanbesteed het wegnemen van de oude en het maken van 
een nieuwe huizinge op de kerkeplaats aan de buren te 
Mantgum. 

11 Uitvoer van rundvee uit Friesland weer vrij. 
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1774. 
Maart 16 Verkoop der bibliotheek van wijlen secretaris en ontvan 

ger der convooijen en hcenten J Gerlsma te Sloten. 

LeemvarJetv hy MVVÚ lUkas Tihelsma., ï&S^ 

„ 17 Veihurmg der kerkeplaats van Schalsum, groot 67 pon
demaat bij Oepke Migchiels wed gebruikt. 
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1774, 
Maart 19 De kerk te Staveren zal worden vervloerd. Octrooi ver

leend aan Antoine George Rekhard tot 'het maken en ver-
koopen van schepraderen AOOT watermolens. 

23 Kerkvoogden van Britsum laten het kerkhof veranderen 
en adplaneeren. 

29 Verkoop van een veengraverij te Oudega, groot 11 mad. 

30 De prijsverhandeling van Petrus Camper over de onheilen 
door het misbruik der zalven en pleisters veroorzaakt 
wordt met een gouden medaille door de Kon. \cad. te 
Parijs bekroond. 

April 2 Gedrukt bij A. Jeltema te Leeuwarden. Schuitepraatje 
tusschen een koopman, student, jood, Vraagal en schipper 
Pieter Graatsma, gehouden in de jaag¾chuit vaarende van 
Leeuwarden op Sneek, waarin het gewicht, de waarde en 
't fatzoen der geschriften van de z.g.n historieschrijver 
Nicolaas Hoefnagel op een luchtigen trant onderzogt wor
den, 8 st. Bij Oldburgemeester J. Rnnema te Franeker te 
huur een fraaie buitenwoning' met schoone hovinge aan 
de rijdweg en vaart onder Tzummarum, laatst bij juffer 
T. van Houwerda bewoond 

5 Rackeman en Heusrer geven op de Stadschutterbdoele 
te Leeuwarden concert op saft, fiool en hoboy, entree ƒ 1 

6 Gedrukt bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden: Het belang 
der maatschappij in het beteugelen van de kindermoord, 
briefsgewijze voorgesteld aan Prof. Petrus Camper, door 
S. M. v. D. Bij Corn. Aardenburg te Harlingen \\ orden 
oranje- of domiiiusclontjes gemaakt, bij de 5 pond, 15 et, 
per pond. Aanbesteed het maken eener nieuwe poort voor 
het ammunitiehuis in de Haniasteeg te Leeuwarden 

9 Te 'koop bij H. Jonger.s en Cloppenburgh te Leeuwarden 
hun suikerraffinaderij met behuizinge op de Noordkant 
van het Vliet te Leeuwarden. Te koop de kaarsemakerij 
van G. Adama te Franeker. 

15 Uitgegeven bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Godgeleerde 
en philosophische bedenkingen over de a.s. conjunctie van 
de planeten Jupiter, Mars, Venus, Mercurius en de Maan 
op 8 Mei 1774. 

,, 20 Te Oldeholtpade een school opgericht en gevraagd een 
schoolmeester op tractement van ƒ 145, drie maanden vrij 
van bediening, adres ds. Benthem aldaar. 

,, 23 Te koop een fraai staartstuk bij A. S. Hempenius, *>chool-
dienaar te Deeroum. 
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1774. 
April 30 Gedrukt bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Mr. S. Bmckes, 

Beginselen der rechtkunde in Friesland en elders, dl. I, 
prijs ƒ 1.50. 

Mei 7 Wed. Aaltje Crop te Leeuwarden, door de wandeling ge-
naamt Beppe, denkt te verhuizen. 

8 Te Oranjewoud eeen slang- gevonden van 6 voet 5y2 durm f 
lang en in zijn lichaam 21 eieren en 3 kikvorschen. 

¾ Voogden der Martinikerk te Franeker verkoopen bij af 
braak het gebouw der Latijnsche en Nederduitsche scho 
len aldaar en het maken en bouwen der nieuwe scholen 
bestek bij stadstimmerman Reiner Ens. Gedeput. Staten 
van Friesland stellen een loterij vast van o'bligatiën groot 
5 ton. 

11 Prof. P. Campei vertoont aan de leden der teekenauide-
mie te Amsterdam in 2 lessen de zekere wijze om de pas-
siën of hertstochten in de wezens der mneschen te T'er-
beelden. 

14 Bij Joh. Seydel te Leeuwarden te koop een fraai astrola-
bium in een kistje met de stok daar he. op gebruikt wordt 

24 Kastelein Sjoerd Cornelis op de Hoogeburen te Hallum, 
laat een zilveren bal ver'kaatsen. 

,. 26-28 Wegens den overgang van het overmatig heete weer op 
11—14 Mei tot de ongemeene ruwheid en koude, die daar
op volgde, met een verschil van 28 graden in de schaduw, 
sterven veel schapen en koeien 

28 Verkoop der scheepstimmerwerf van de Aved. wijlen 
vroedsman Greuld Meinerna te Staveren. 

31 De Staten van Friesland vaardigen een placcaat uit op de 
invordering van den personeelen lOOen en lOOOen penning 

Juni 4 H. A. de Chalmot en D. Romer te Leeuwarden geven uit -

De waarheid en goddelijkheid van den Christelijken g-ods-
dienst verdedigd door Prof. j . A. Noesselt te Halle, ƒ 3 — 
en De Christel, leerredenen van Prof. Ernesti te Leipziç, 
36 st. 

., 8 J. van den Bosch, koopman te Leeuwarden, verkoopt op 
Bakkeveen 3 boereplaatsen, 13 huizen, 4 bosschen en eem-
ge eeuwige renten. 

.,, 14 Verkoop van een groote collectie schilderijen van S'erck, 
Molenaar, Margaret'ha de Heer e.a. ten huize van burger 
vaandrig Jan Hendrik van Emmenes op de Vleeschmarkt 
te Leeuwarden. 
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18 Gedrukt bij H. A. de Chalmot te Leeuwarden: Gedagten 
van P, Camper over de misdaad van kindermoord, over 
vondelingenhuizen en de oorzaa'keii van kindermoord en 
zelfmoord, antwoord op de ongegronde aanmerkingen van 
S. M. V. D., waarbij 2 proeven over de inblaasing der 
lucht in de longen \an kindere^ die dood ter wereld ge
komen zijn. 

28 Placcaat der Staten van Friesland tot landaanwinnig door 
bedijking van aan zee gelegen landen, bepolderen van lage 
landen, droogmaken van meeren en poelen en ontginnen 
van heidevelden. 

2 Op taxatie over te nemen de aanzienlijke zilversmidszaak 
van wijlen den rentmeester en zilversmid Harmanus Vide-
'lius te Harlingen 

8 De oculist Prof. dr. Hillmer is iu het Heerenlogement te 
Leeuwarden aangekomen. 

17 Op order van burgemeesteren van Amsterdam wordt van 
de predikstoelen bekendgemaakt, dat op 31 Juli a.s. de 
nieuwe psalmberijming zal worden ingevoerd 

16 De Staten van Friesland zetten den uitvoer van hooi en 
stroo voor 2 maanden open 

17 Verkoop van de duivesteen verzameld van de afgebroken 
muren der kerk te Idaard. 

19 De Staten \ an Friesland zetten den uitvoer van rundvee 
voor 2 maanden open. 

20 F. v. d. Ploeg en H. Groenia te Dokkum geven uit: Het 
eigen geschrift van David of Davids jeugd in een vloei
baar vers door een Geref. godgeleerde van naam, op 
psalmnoten gebragt door G. J. G., liefhebber der muzyk, 
2 st. Ook bij hen uitgegeven: Een verhandeling over 't 
zingen in openbaare bijeenkomsten, opgesteld door een 
Geref. predikant, 8 st. 

23 De heeren Compagnons van Deekema, Cuik en Foois 
veenen besteden het maken aan van een nieuwe sluis of 
vallaat in de vaart der heeren Compagnons voornoemd 
onder het dorp Jübbega 

31 Op aanstelling van de Staten v. Friesland opent G. Calvi-
Ihès een Fransche kostschool, waar jongeheeren in de 
heele of halve kost worden aangenomen om onderwezen 
te worden in de Geref. godsdienst, goede zeden, welge
manierdheid, Fransch, schrijven, rekenen, Italiaansch 
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boekhouden, geografie, historie, mathesis en verder al 
hetgeen tot een deftige opvoeding vereischt wordt. 

Bij P. Brandsma te Leeuwarden verkocht de bibliotheek 
van wijlen Petrus Idema, Med. dr. te Sneek, en van 2 
jachtsnaphaans, gemaakt door Penterman aldaar. 

Bij Sytse Pytters, schoolmeester te Holwerd, zijn psalm
boeken met de nieuwe berijming te koop. 
Gedep. Staten v. Friesland schrijven de officieren en 
magistraten aan om order te stellen dat in hun district 
het gebruik der nieuwe rympsalmen in de kerken worde 
ingevoerd tegen 1 Jan. 1775 en te bezorgen, dat voor den 
predikant en schoolmeester of voorlezer in iedere kerk 
een dezer nieuwe psalmboeken voor handen zij, die gele 
verd zullen worden ten koste van de kerk. 

,, 19 Kerkvoogden van Rinsumageest laten het tolhuis en de 
visscherij aldaar verhuren. Uitgegeven bij F. v. d. Plaats 
te Harlingen: Zachariae Huber, Observationes rerum 
Forensium nota'bilium in suprema Frisiorum curia Judica-
torum. 

„ 21 Dr. Gadso Koopmans houdt te Franeker zijn inaugureele 
oratie. De medicaminibus indegenis. ad morbos Belgio 
endemios pellendos, sufficientibus. 

,, 24 Uit de hand te koop een deftige heerenhuizinge met stal
lingen te Makkinga, gebruikt door Mej. Wed. van wijlen 
oud-luitenant Meekhof aldaar. 

„ 26 Auke Pieters, kastelein te Poppiiigawier, laat een zilveren 
zweep verharddraven. 

Oct. 8 Bij W. E. Feddema, schoolmr. te Ferwerd zijn verkrijg
baar: bijbels, testamenten met de nieuwe psalmen, als
mede Davids jeugd en Brieven voor de kinderen. Verhu
ring van de deftige sathe, huizinge, hovinge, poort, gragt 
en singel, groot 66y2 pondem. bij Doekle Alberts wed te 
Wirdum bewoond. F. v. d. Ploeg en H. Groenja te Dok-
kum hebben onder de pers: De Burkerij, een Vriesch 
Boers vers. Vroedvrouw gevraagd voor Vrouwen Pa
rochie door volmagten of kerkvoogden, op 50 gl. jaars 
met vrije woning. 

15 Bij H. A. Baur te Harlingen verkocht een kabinetje schil
derijen der schilders: G. Dou, G. Metzn, F. Mieris, D. 
Teniers, A. Ostade, J. Weynands, Engelbach, J. van 
Goien, h. Backhuizen, J. Storck, W. Vroom, T. Wyk, 
A. Pynaker, R. van Rijn, G, Flink, P. Geyzels, J. Hack-

1774. 

Sept. 6 

13 



286 

heit, Hattem, A. Ruys, J. Ruysdael, J. Maas, A. Mingen, 
F. Stoop. F. van der Plaats te Harlingen geeft uit: Be
knopte historie u n het vaderland in 3 dln, dl I lopend 
tot 1575. 

26 Verschenen: Oldenbanievelds eer verdedigt tegen den 
advocaat der Vaderl. kerk, 2 stukken; in het 2e komen 
voor 2 merkwaardige en tot nog toe onuitgegeven brie
ven, de een door graaf Willem Lodewijk aan prins Mau-
rits, de andere van prins Maurits tot antwoord aan graaf 
W. Lodewijk, 32 st. 

29 H. A. de Chalmot te Leeuwarden is door inkoop magtig 
geworden en geeft uit: De Leeuwarder Apotheek volgens 
de Galenische en chymische wijze, door den arbeid van ' t 
Genootschap der artzen dier stede opgemaakt, 10 st. 
Verschenen bij F. v. d. Ploeg en II. Groenja te Dokkum: 
Huwelijks zegenwensch aan Franciscus Henricus Bekius 
en Mej. Geeske Suidema als bruydegom en bruyd egte-
lyk vereenigd binnen Dokkum 16 Oct. 1774 door ds Fran-
cois Bekius te Ilpendam 

1 G. Tresiing- te Leeuwarden A erkoopt de bibliotheek van 
advocaat Johannes Jansma. 

2 In den Frieschen boekhandel verschijnt de A ertaling van 
Montesquieu's Aanmerkingen over de oorzaaken van de 
grootheid der Romeinen en hun ondergang', Voltaire's 
tooneelstuk Jan Hennuyer, en Gellert\ Leven van de 
Zweedsche gravinne G. 

12 Bij Tjallingius te Hoorn gedru'kt: Ie J. A. Bakker, Proeve 
van dichtlievende Mengelingen, 2°. De natuurlijke zoon 
of de beproeving der deugd, tooneelspel van Diderot, uit 
't fransch. S. Westerman, boekhandelaar te Leeuwarden, 
is door mkoop magtig geworden een opregte Stainer 
viool, die hij te koop aanbiedt. 

19 De Raden ter Admiraliteit in Friesland laten het oorlogs
fregat De Piins Willem verkoopen, voorzien van 36 stuk
ken 'kanon, lang 138 voet, wijd 38 voet. Bij Joh. Seydei 
gedrukt en bij F. v. d. Ploeg te Dokkum als uitgever te 
bekomen: Almanak voor 1775 waarin o.a. de leeraars dei-
Doopsgezinden in Friesland met het jaar hunner beroe
ping voorkomen en 'het gepasseerde op de groote sociteits-
vergadering. 

21 F. v. d. Plaats te Harlingen verkoopt een verzameling 
prentkunst, 600 nummers groot, o.a. van D. Teniers, A. 

Watteau, N. Laneret, Ant. Coypel, Vernet, Jordaens, F . 
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Boucker, Louthefbourg, Berghem, Cl, Lorrain, Dieterici, 
Bakhuizen, Ruysdael, La Croix e.a. 

Nov. 23 Joh. v. d. Bosch, koopman te Leeuwarden, als curator 
over de nagelaten boedel van wijlen Jhr. E. H. v. Bur-
mania cum uxore besteedt aan voor 5 jaar de ontvangst 
der tollen, schut- en walgelden, sampt houttellen en bije-
velden van de Vallaten te Bakkeveen, Friesche Palen en 
Ureterp. 

25 Versohenen: Tegenw. Staat der Doopsgezinden in de Ver-
eenigde Nederl. met toevoegsel over de Collegianten, 
door S. F. Rues. 

30 Te huur de groote hovinge met huizinge en breede sin
gels aan den rijdweg onder Ried, adres freule v. Goslinga 
te Leeuwarden. 

Dec. 6 Verkoop van bibliotheek en telescoop van v. d. Biidt, van 
wijlen Epeus Wielinga, raad in het Hof van Friesland. 

., 12 Publieke verhuring van Abbinga State onder Huizum, 
bewoond door raadsheer Vegelin. Kerkvoogden der Mar-
tinikerk te Franeker besteden de reparatie aan de kerk
toren aldaar aan. Verschenen: J. Bruinsma, Nieuwe en 
eenige bekende melodijen met eigen gecomponeerde bassen, 
2 dln.; R. L. Brouwer, Wederlegging der aanmerkingen 
van P. Steenstra over de vuurmachines; S. Stijl, De op
komst en bloei van de republiek der Vereenigde Neder
landen. 

1775. 
Jan. 1 In de nieuwe kerk te Harlingen wordt de eerste predikatie 

gedaan door ds. F. Piekenbroek met Joh. 10: 22, die tevens 
gedacht aan de nieuwe psalmberijming. 

4 Vermist een jonge vrouw, 's avonds uit de Westerkerk te 
Leeuwarden gekomen, geheeten Trijntje Hendrik Heimans, 
op het hoofd een mooie kantmuts, waaronder een gouden 
oorijzer, om de hals een witte gezoomde neteldoek, een 
streng bloedkoralen waaraan een gouden kroontje, dragende 
een blauw chitzen jak, een blauw damasten schort, een 
gestreepte greinen rok, een wit flenny dito, een dito broek, 
aan de beenen groene kousen en vetleeren schoenen met zil
veren beugel op zij, met andere vrouwelijke versiersels. 

8 Gedrukt te Groningen: Brief aan Petrus Camper en Wij-
nold Munnichs wegens een voorname ontdekkinge door in-
entinge op het rundvee gedaan, door Geert Reinders, huis
man te Garnwerd (Gr.). 



288 
1775. 
jan. 12 Verkoop van 13 pondem. los land te Dojum en 4 pondem. 

bouwland onder Hitzum, bij Paulus Scheltema als huurder 
in gebruik. 

,, 21 Verschenen bij F. v. d. Ploeg en H. Groenja te Dokkum: 
De Burkerije in 't hedendaagsch boersch, voorgesteld in 
een zamenspraak en verdeeld in de 4 jaargetijden, 36 bl. 
Ay2 st. 

,, 25 Verschenen: Huislijke Geneeskunde door W. Buchan te 
Edinburg, naar de 3e druk, vert. door dr. J. E. Lyklama à 
Nijeholt te IJsselstein. 

„ 28 Te koop een nieuwe Danswijker slede, ligt geel geverfd. 

Febr. 16 De oculist Roodermel te spreken bij de kastelein van De 
Prins te Franeker. 

,, 21-25 H. A. de Chalmot te Leeuwarden verkoopt de bibliotheek 
van D. Hamerster, raad van het Hof in Friesland, en een 
partij schilderijen, prentkonst en teekeningen door den 
konstschilder R. Keyert. 

„ 24 H, A. de Chalmot te Leeuwarden geeft uit: De woorden 
der kerkmuziek, die, volgens de compositie van den heer 
de Graaf, concertmeester van Z.Doorl. op Zondag 26 Febr. 
des namiddags ter inwijinge van de nieuwgebouwde Luther-
sche kerk te Leeuwarden zal worden geëxecuteert, te be
komen bij meester Coenraad van Kruner, schoolmr. der 
Luth. gemeente, prijs 2 st. voor de armen. 

25 Te koop kaarsemakersgereedschap bij Tjebbe Fites op Gor-
redijk. 

Maart 1 Door het overlijden van old-schepen Daniël Reneman wordt 
bekend gemaakt, dat de boterkleursel van dezelfde prijs en 
en valeur bij zijn schoonzoon Daniël van Ruth, apothekar 
in de Vergulden Kat bij de Brol ie Leeuwarden wordt 
gemaakt. 

„ 4 Te koop Mariénburg met 9 vertrekken boven en beneden, 
benevens tuin. Aanbesreed het afbreken en weeropbouwen 
van het koor der kerk te Dantumawoude. Wie eigendom 
meent te hebben op de grafkelder van wijlen Jhr. Hotse van 
Aysma ab Lauta en andere grafsteden in de kerk te Schet-
tens, doe voor 1 Maart daarvan aangifte bij den schoolmr. 
Ate Watses aldaar. Verscheidene boereplaatsen te Giekerk, 
aan de kerk aldaar behoorende komen aan de huur. 

,, 10 Prolongatie van octrooi voor 30 jaar verleend aan Jan 
Zeper op de meestoof buiten Leeuwarden. En aan Joh. 
Mecima tot een terpentijnstokerij en harsmakerij te Har-
Hngen. 
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Maart 22 Verkocht in de Benthem te Harlingen 7 pondem. land onder 
Makkum bij den dorpregter Crytenburg gebruikt. 

„ 25 Verkoop der hovinge met zomerhuis aan de Grachtswal te 
Leeuwarden, dicht bij het brugje, bij wijlen Mevr. Wed. 
Gemmenich als eigenaarsche gebruikt. 

., 30 Aanbesteed het afbreken van de oude kerk te Nijehaske en 
het opbouwen van een nieuwe kerk aldaar. 

April 1 Tweernmolen met 22 spillen uit de hand te koop bij Paulus 
Cornelis te Oosterlittens. Verschenen: Leerreede over 
Psalm 100:4 bij gelegenheid, dat de nieuwe psalmberijming 
ter openbaaren gebruike in de Herv. gemeenten van Fries
land stond ingevoerd te worden, door ds. Georgius Lemke 
te Harlingen. 

8 Te koop bij Joh. Fransen, timmerman te Achlum, 25 land-
rollen van 19 tot 31 duim van Drentsen hout. Bij Jan 
Amelander te Makkum een wolkammerstweernmolen, groot 
22 spillen, te koop. 

12 Te koop bij Eedo W. Brouwer te Sneek een lakenpers 
met ijzeren schroef en metalen moer, benevens branders, 
platen en steekbladen, verder een tweernmolen met 48 
spillen. 

,, 13 Aanbesteed het afbreken der oude kerk te Makkinga en 
het opbouwen eener nieuwe, gegadigden bij old-executeur 
J. Schuurer aldaar. 

18 Op afbraak verkocht de heerenhuizinge Drinkuitsma te 
Goutum. 

24 Verkocht bij P. Brandsma te Leeuwarden de bibliotheken 
nagelaten door J. en J. P. de Sehiffart, predikanten te 
Ferwerd en Rinsumageest, een telescoop van v. d. Bildt, 
schilderijen en schoorsteenstukken, zilveren degens, snap
hanen en pistolen. 

,, 29 Te koop bij F. Algra te Workum een cementmolen met 
2 steenen. Verschenen: Inteekeaing op de 2e druk van 
Pomologia, 3 dln. door J. H. Knoop. Verschenen: Leerrede 
over Psalm 149: 1 en Redenvoering over den oorsprong en 
\oortgang van het heilig zingen in het bijzonder van het 
psalmzingen bij gelegenheid van de nieuwe psalmberijming 
in de gemeente te Arnhem, door Martinus Vitringa. 

Mei 1 Te huur een bakkerij bij de kerk te IJsbrechtum, adres • old 
grietman v. Burmania Rengers, of de diakenen. 

3 Verschenen bij Tjallingius te Hoorn: De Bekkeriaansche 
Dooling op een geheel nieuwe wijze weerlegd, 8 st. 

19 
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Mei 4 Verkocht bij Ype Anskes in het Hooghuis te Sneek een 
achtkante eekmolen met 2 eeksteenen en 2 schuren, waarin 
6000 ton schors kan geborgen worden, aan de vaart bij 't 
Sparkhem aldaar. 

8 Verkoop der helft van een tichelwerk aan de groote Zijl
roede te Makkum. 

9 Verkocht op de werf der kooplieden Durk en Lewke Ypes 
op Zevenhuizen buiten Franeker 150 eiken, een molenas enz. 

10 Boelgoed ten sterfhuize van ds. van Assen te Berlikum. 
11 Ten sterfhuize van den kunstschilder, muzikant en glazen

maker te Lutkewierum Abraham Ruitenschildt, boelgoed 
van huisraden, koper, tin, schoone schilderijen, muziek-
gereedschap van staartstukken, spinetten, violen, harponet-
ten, fluitstok, muziekboeken, tuincieraden, enz. 

,, 17 Alzoo de school van Jacobi Parochie vaceert, worden lief
hebbers met vereischte bekwaamheden, ook de muziek ver
staande, verzocht hun gaven te laten hooren. Aldegenen die 
genegen zijn den lande ter zee voor matroos of soldaat te 
dienen op 's lands schip princesse Maria Louisa, onder 
commando van kapitein Jan Berghuis, vervoegen zich in 
het sterfhuis op de Schritzen te Harlingen. 

23 H. A. de Chalmot verkoopt in de Baaijert te Leeuwarden 
de boeken, nagelaten door wijlen Jhr. H. D. E. van Aylva, 
grietman van W.Dongeradeel en curator der Franeker 
akademie, waaronder vele zeldzame politieke tractaten en 
fraaie platen. 

24 Aanbesteed het afbreken eener oude en het weeropbouwen 
eener nieuwe school met woonhuis te Oudwoude, eveneens, 
het maken van een nieuwe school op Kollumerzwaag. 

30 Verkocht ten huize van executeur Hans Giliams, castelein 
in 't Wapen van Oost-Dongeradeel te Metslawier een col
lectie van allerlei bontgoed en fijn en grof Hernhutters 
rokstreepten. 

luni 10 Dr. A. Ypeij, lector botanices te Franeker, verwerft een 
zilveren gedenkpenning van het Geneeskundig Genootschap 
te Amsterdam ,,Servandis Civibus" voor zijn prijsverhan
deling over het gebruik en misbruik van Spaansche vliegen 
met betrekking tot de vlek- of rotkoortsen, die sedert eenige 
jaren in ons land zoo sterk gewoed hebben. 

17 Verkoop van het klokhuis te Makkinga. 
23 Aanbesteed het maken van een nieuwe deur in de zuidzijde 

van de kerk te Sexbierum en het afbreken en weeropbou 
wen van het aangebouwde kruis aan de Noordkant. 
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Juni 24 Gevraagd een zeilmakersknecht bij Age Tromp te 
Woudsend. 

Juli 6 Kerkvoogden van Kimswerd besteden de reparatie aan dei-
pastorie en school aldaar. Verkoop van een huizinge bij 
wijlen ds. Lemstra te Workum met der dood ontruimd, en 
de rectorsschool en hovinge aldaar. 

8 Wie iets verschuldigd is wegens de nalatenschap van wijlen 
J. Roodenhuis, zilversmid, doe aangifte bij W. Sakes, dorp-
rechter te Noordwolde. 

1-1 Verkoop der Latijnsche en Nederduitsche boeken, zilveren 
degen en clavecordium, nagelaten door wijlen ds. Folkerus 
Ruardi te Aengwirden. 

., 12 Aanbesteed de reparatie der korenmolen te Woudsend, be
stek bij A. B. Idsarda, schoolmeester aldaar. Verkoop van 
een partij duivesteen van de kerk te Dantumawoude. De 
apotheker-drogist Joh. Mecima te Harlingen, maker van 
hars en terpentijnolie, is twee fabrieken begonnen in 't raf fi
neeren van salpeter en zwavel; deze verkoopt hij in pijpen, 
brooden of kristallen, ook fijngemalen. 

„ 27 Bij de Kettingbrug op de z.g.n. Jeneverbank te Harlingen, 
3 zakken koolzaad gevonden. 

,, 28 Daar vele weeskinderen te Leeuwarden in herbergen en 
andere drinkhuizen loopen, verscherpen de burgemeesteren 
de publicatie van 14 Dec. 1753 en gelasten zulke kinderen 
schort of hoed af te nemen en die aan het weeshuis te 
bezorgen. 

Aug. 5 In den Frieschen boekhandel verkrijgbaar: Gellert's fabels 
en vertelsels in Nederl. verzen, 3 dln. met portret van den 
auteur. De heer van Schiermonnikoog heeft om de land
bouw te verbeteren voor 2 jaar de proef genomen om kool-
of raapzaad te bouwen, met de uitkomst dat er van 2J4 
mad of 3 pondem. lands 46^> lopen zaad gewonnen werd. 
Het daaropvolgend jaar werd 4 last koolzaad uitgedorscht. 
De scholvangst was zoo slecht, dat zij een schade gaf van 
ƒ30.000. Twee visscherssnikken gingen naar de Elve ter 
robbenvangst en vingen in 5j4 week 213 robben, die ruim 
1400 kroes traan opleverden. 

8 In de tuin van koopman Arent Smits op het uiteinde van 
het Vliet te Leeuwarden, een slang gevangen, liggende op 
een koraalpioen, zijnde bijna j½ el lang. 

15 Verkoop van boomvruchten in het groot hof binnen de 
gracht op Hottinga-State te Pietersbierum, toebehoorende 
aan juffr. E. van Wielinga aldaar. Verkoop der boekdruk-
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kerij met gereedschappen ten verlaten huize van den boek-
verkooper R. Dijkstra in de Koningstraat te Dokkum. 

19 Gedrukt bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Hermanni Ve-
nema, Praelectiones de methodo prophetico seu de argu-
mento prophetiarum Veteris et Novi Testamenti. 

24 Jentje Hinnes, kastelein op Hoptille, laat vertippen 2 zil
veren hechten en verkaatsen een zilveren lepel. Ten huize 
van Claas Bogtstra, castelein in de Bogt van Guiné te 
Franeker, verkocht de herberg te Oosterbierum, bij Rinse 
Andries als huurder bewoond. 

1 Kastelein S. P. Bakker te Minnertsga laat verringrijden een 
curieus zilveren hecht en een gouden ring. 

14 Aanbesteed in de herberg De Zwarte Jagtwagen in Op 
Twizel het slatten der dorpsvaart aldaar, loopende van het 
Colonelsdiep tot aan de buren ter lengte van 600 roeden. 

16 Jan Gerbens Bootsma adverteert, dat hij is komen wonen 
in de van ouds vermaarde brouwerij Het Scheepje te IJlst 
en dezelfde soort van wit bier maakt als voorheen, alsmede 
ook bruin bier. 

20 Boelgoed ten sterfhuize van ds. H. Jacoby te Buitenpost. 
22 De magistraat van Leeuwarden besteedt de leverantie aan 

van olie, keersen en katoen, voor de lanteerens, kerken, enz. 
voor een jaar. 

25 Verkocht een hecht huis met een jeneverstokerij aan de 
trekvaart te Wommels. 

26 Op Jorwerder kermis een gouden bal verkaatst. 
28 Bote Jans, castelein in Drogeham, laat wagengereiden ver

harddraven. Aanbesteed het afbreken der oude en het weer-
opbouwen eener nieuwe pastorie te Aengwirden. 

30 Gedrukt bij P. Conradi te Amsterdam en F. v. d. Plaats 
te Harlingen: dl. II van Levensbeschrijving van eenige 
voornaame meest Nederl. mannen en vrouwen o.a. van 
D. R. Camphuijsen. 

2 Verkoop van de rogmolen te Beetgum, in 1772 geheel 
nieuw gebouwd, voorzien van 3 paar steenen, hebbende 
70 voet vlucht en 20 voet vrije stelling, geboden 3451 
goudgl. 

14 Uiltje Johannes leeraar der Doopsgezinde gemeente te 
Woudsend, biedt te koop aan een huizinge en bakkerij op 
het best van de buuren te Grouw. 

20 Uit de hand te koop de kooiplaats te Stiens, groot 88 
pondematen. Verkoop van iepen,, esschen en elzen op de 
cingel achter het huis van grietman Lycklama à Nijeholt te 
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Akkrum Nieuwe verordening op de loonen der turfdragers 
te Leeuwarden 

Oct 28 Veikoop van een boereplaats en vogelkooi onder Oudkerk, 
verhuurd voor 185 gl Alzo J Bosch zijn dogter zwaar is 
bezogt geweest, waardoor hij was genoodzaakt om zijne 
Hebreeuwsche onderwijzinge, die hij verngte met goed
keuring van de magistraat, een geruimen tijd op te houden 
zoo wort bekent gemaakt, dat hij van voornemen is om 
wederom een begin ie maken, de les 3 st m zijn huis, bij 

IJsvermaak te Leeuwarden 1765 (R Jelgerhuis) 

de leerlingen zelf 4 st Die iets schuldig is aan Heert 
Michiels in leven leeraar der Doopsgez. gemeente en koop
man te Leeuwarden, adresseere zich ten sterfhuize op de 
Tuinen aldaar. 

Nov 1 De magistraat van Harhngen laat 80 ton duifsteen ver-
koopen. 

, 4 M van der Veen te Leeuwarden verkoopt tabak m half
ponden met het wapen van de Witte Beer, dat ten zijnen 
huize uithangt. 

,, 9 Verkoop van een eiken klokhuis voor twee klokken en 
verder nieuw en oud hout der oude kerk te Makkinga 



294 
1775. 

Nov. 11 Hendrik Rosenberg, konstschilder te Leeuwarden, exploi
teert een dekenweverij. 

15 Gedrukt bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Geografisch 
Woordenboek, behelzende een beschrijving van de Friesche 
dorpen, buurten, edele en eigenerfde staten. 

18 Dewijl het kosters- en schoolmeestersampt in Heerenveen 
vaceert, worden sollicitanten opgeroepen om hun gaven te 
laten hooren, bij kerkvoogd T. Pletting aldaar. 

20 Verkoop der bibliotheek van wijlen ds. Franciscus Bran-
sma te Oostrum en Jouswier. 

22 Wordt aan de Leeuw. Courant een na-courant toegevoegd 
sroor 4 duiten, met berichten omtrent de schade aangericht 
door den vehementen storm op 14—16 Nov. 

27 Ten huize van old-hopman G. H. Jurrema in de Wijnberg 
te Leeuwarden een tuin en zomerhuis tegenover Oud-
Mariënburg verkocht. 

Dec. 1 Aanbesteed het drukken van den catalogus van 's Hofs 
bibliotheek te Leeuwarden. 

7 Verkoop van een huizinge met pottebakkerij aan de Oost
zijde van de WTijmerts te Workum. 

10 De nieuwe kerk te Nijehaske door Ds. J. Dix gewijd met 
1 Kon. 8: 26—28; de oude kerk was al afgebroken in 1713 
en lange jaren had toen de dienst plaats gehad in een par
ticulier woonhuis. 

,, 11 Klaas Swerus, boekverkooper te Harlingen, verkoopt de 
bibliotheek van wijlen Johannes Gerlofsma, old-secretaris 
van Barradeel. 

12 Boelgoed van 250 iepen op Liauckama-State te Sexbierum. 
13 Uitgegeven bij Dirk v. d. Sluis, boekdrukker te Franeker: 

Nauwkeurige beschrijving van de vreeselijke storm en on-
gemeene watervloed van 14 en 15 Nov. 1775, waarbij de 
verwoestingen en ongelukken o.a. op Schiermonnikoog, 
Workum, Lemmer en Harlingen. 

15 De oude pastorie te Sexbierum op afbraak verkocht. 
16 Pieter v. cl. Saai, adres in de oude herberg bij de Rode 

Hel te Augustinusga verkoopt een mondtinctuur voor 't 
water, kanker, scheurbuik, blaren in de mond en een middel 
voor diegeene onder de 12 jaar die lek geboren zijn, voor 
breuken en venusziekte. G. Tresling te Leeuwarden geeft 
uit een Almanack voor 1776 met wijdlopig verhaal van de 
ellende door storm en watervloed op 14 en 15 Nov. ver
oorzaakt. 
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Dec. 23 T. Roorda op 't Heerenveen geeft uit de 2e druk van 
Nederlands watersnood, 2 stukjes, 2 st. 4 duiten. Verkoop 
van een stemdragende sathe te Terzool, groot 66 ponde
maten 3 einsen, bezwaard met 13 flor. 6 st. in huur bij 
Sanne Willems voor 214 car.gl. y2 kintie boter en 6 snees 
kivietseieren boven alle lasten, benevens een sathe onder 
Goutum, 61 pondematen, bezwaard met 20 floreen en 8 
goudgl. grondpacht tot Petri en May 1784 in huur bij 
Rinse Martens voor 275 car. gl. 100 pond kruidkaas en het 
onderhoud van een jagthond boven alle lasten. 

30 Gedrukt bij D. Romar te Franeker: Johannis Adami Nodell, 
Regina lusus poëticus elegiae XIII . Accidunt ejusdem varii 
generis Carmina juvenilia, ƒ 1.—. U. van Burmania, griet
man heeft in de Leeuw. Courant een opstel over de opgerigte 
school te Leeuwarden voor jonge arme kinderen van alle 
gezindheden, zoo van gemeene militairen, 70 à 80 in getal. 

1776. 

jan 6 Verschenen bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Zeldzame en 
aanmerkelijke gebeurtenissen, die voorgevallen zijn van den 
jaare 1718 tot deze tijd, en bij G. Tresling te Leeuwarden: 
Almanack voor den jare 1776, Waaragter een wijdlopig ver
haal van de schaden, ongelukken en elenden door den storm 
en watervloed van 14 en 15 Nov. in de 7 provinciën ver
oorzaakt. 

24 Eeuwfeest gevierd van het Nieuwe Stadsweeshuis te Leeu
warden, gesticht in 1676 voor 30 jongens en 30 meisjes uit 
de liefdegaven der burgerij. 

Pebr 2 Aanbesteed het afbreken der kerk te Holwerd. 
,. 3 Prijsopgave gevraagd van 100.000 wrakke huispannen vooi 

den zeedijk om den polder van het Workumer Nieuwîana. 
14 Aanbesteed het afbreken en opbouwen van een school te 

Jelsum, condities bij den schoolmeester Sjoerd Foekes 
aldaar. 

15 Aanbesteed het bouwen van een nieuwe kerk te Holwerd. 
,, 16 Wie iets verschuldigd is aan de geoctroyeerde sociëteit van 

de meekraps-compagnie in Friesland en in Stad en Lande 
doe daarvan opgave aan koopman Pieter Luitjes van der 
Meulen te Leeuwarden. 

Maart 20 In het poortje over de waag te Leeuwarden wordt vertoond 
geometrisch kunstmodel van den tempel Salomons, ver
vaardigd door Ds. Rijch te Amsterdam. Op afbraak ver
kocht de oude kerk met klokhuis, eikenhouten preekstoel, 
banken enz. in Niiehaskerschans. 
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Aanbesteed het afbreken van het oude houtwerk in de 
kerk te Bozum en het maken van een nieuw eikenhouten 
daarvoor in plaats. 
De boekwinkel van Klaas Swerus wordt verplaatst en 
voortaan gedreven in compagnie met Folkert van der Plaats 
aan de Voorstraat te Harlingen. 

Verkoop van een fraaie hovinge, tuin en zomerhuis, voor
zien met schoone vrugtboomen en een schoon gezicht over 
de stadsvesting Harlingen, op den heereweg en in zee uit
ziende, met een kamer, vuurhok met f ournoisen, prieel, put, 
bak en verdere commoditeiten, staande achter de Spijker
boor aldaar, gebruikt door koopman S. Tolsma. 

24 Boelgoed ten huize van wijlen Jacobus Klonkerts in leven 
beeldsnijder in de Rottevalle, waaronder een hoeveelheid 
beeldsnijdersgereedschappen en teekeningen. 

30 Aanbesteed het afbreken der oude kerk en toren te Metsla-
wïer, ongeveer 90 voet lang, wijd 28 voet buitenwerk en het 
weer opbouwen van een nieuwe kerk en toren. H. A. de 
Chalmot in de Baayert aan St. Anhonygasthuis verkoopt 
een uitmuntende collectie stedeboeken, atlassen, enz. Orgel 
ingewijd in de nieuwe kerk te Harlingen, o.a. met kerk
gezangen van Simon Stijl. 

8 Boelgoed bij oîd secretaris H. van Theeken op Toutenburg 
onder Rijperkerk. 

9 Te koop bij horlogemaker Wiek in de Breedstraat te Leeu
warden een clavecimbaal van 2 klavieren en 4 registers, 
zijnde een nieuw steertstuk. 

25 T. H. Smeding, praeceptor der Latijnsche scholen te Leeu
warden in de Bollemansteeg vraagt kostscholieren. 

3 A. IJpey, lector te Franeker, ontvangt een zilveren gedenk
penning van het geneeskundig genootschap te Amsterdam 
voor zijne prijsverhandeling over de beste middelen tot 
regeling der kwijling bij de kwaadaardige tezamen vloeijen-
de pokjes. 

14 Verkoop van een groote hoeveelheid tufsteen van de afge
broken kerk te Holwerd. 

15 Aanbesteed het verlengen der kerk te Oudehaske, 
13 Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: Heilwensch aan 

Ds. Hillebrand Mentes te Leeuwarden ter gelegenheid, dat 
hij voor het beroep naar Utrecht bedankte door J. N. T. S. 
F. à 2 st. Alsmede een dichtstuk op de vernieuwde verbin-
tenisse van Ds. Mentes aan zijn geliefde kerkgemeente te 
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Leeuwarden na het bedanken voor Utrecht. Aanbesteed het 
bouwen van een nieuw klokhuis te Luinjebert en te Gersloot. 

Juli 31 Verhuring van boomvruchten in het hof van Holdinga-
State te Finkum. 

Aug 12 Aanbesteed het afbreken van de oude bouwvallige kerk en 
het bouwen van een nieuwe kerk te Eagum; condities bij 
den schoolmeester IJnte Aeges aldaar. 

24 Verkoop van 5 pondematen beste te velde staande aardap
pels bij perceelen gelegen bij Wubsterzijl onder Weidum 
aan den algemeenen weg, dicht bij de Jorwerdervaart. 

27 Verkoop ten sterfhuize van wijlen koopman Hendrik 
Jacobs te Franeker een clavier zijnde een staartstuk, een 
spinnet, een staand horologie en een telescoop van J. v. d. 
Biidt, groot l ½ voet. 

Sept 7 Verschenen bij P. N. Lomars te Franeker: Petri Conradi; 
Sermo Academicus de laetis naturae pietatis fructibus in 
fortunata senectute laetissime efflorescentibus 

9 Een boereplaats afgebrand op het z.g.n. Modderland bij 
Leeuwarden, niettegenstaande de aangewende vlijt der 
brandspuiten. 

10 Aanbesteed het afbreken der oude pastorie-voorhuizinge 
tot aan de schuur, lang ongeveer 50 voet, alle meest Frie-
sche steen en het opbouwen van eene nieuwe pastorie te 
Finkum. 

11 Verkoop van schilderijen ten huize van H. A. Baur te 
Harlingen, n.î. van Guido Reni, Jacob Amicond, Rembr. 
v. Rhijn, Gerb. v. d. Eekhout, de Muscheron, Likalon, EL 
Dabbels, C. J. Jardin, Dirk van den Berge, J. Wolfaert, S. 
Ruisdael, K. Camphuizen, W. Romein, P. Wouwerman, 
Tom Wyk, J. D. D. Heem, R. Brakenburg, H. Bogaert. 
K. Beeld, P. Vegm e.a. Zie de catalogus. 

24 H. Semler, bouwmeester van Friesland, als gemachtigde 
van Gedeputeerde Staten van Friesland, besteedt aan het 
maken van een nieuw zet in de Murksreed onder Giekerk, 
ter plaatse waar het oude zet is geweest. 

Oct 2 M. Accama, portrait- en historieschilder op de Grachtswat 
te Leeuwarden, vraagt leerlingen. 

19 Te huur een heerlijke zathe en lande met huizinge en schuur 
groot 110 pondematen, naast Scheltemaslot te Morra, zich 
te vervoegen bij den heer Colonel Sluyterman op Scheltema
slot. 

26 Uitvoerig bericht in de Leeuw. Courant over den brand bij 
grietman van Haren te Wolvega. 
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Xov. 12 Aanbesteed het maken van een nieuw achtkant torentje 
op de kerk te Wons. 

18 J. A. Nodel aanvaardt het rectoraat aan de Latijnsche scho
len te Dokkum met een oratie Pro Poësi. 

21 Doorbraak van den zeedijk van 't Workumer Nieuwland, 
alsmede aan de Duniagakolk bij de Lemmer. Ook de bin-
nendijkslanden op Schiermonnikoog zijn ondergeloopen. 
Verschenen: M. v. Phelsum, Verhandelingen over tot de 
genees- en natuurkunde behoorende onderwerpen. En: S. 
H. v. Idsinga, Zedig en blijmoedig onderzoek of de Volmag-
ten ten Landsdage in Friesland volgens de fundamentele 
wetten van die Provintie tot het exerceeren van crimineele 
jurisdictie geregtigd en bevoegd zijn. 

26 Verschenen bij H. A. Chalmot: C. H. Heuman, Verklaring 
over het geheele N. Testament, 9 dln. Aanbesteed het 
maken van het binnenwerk in de nieuwe kerk te Metslawier. 

28 Een eigeuerfde boer der Vijf Deelen stelt 30 gouden 
ducaten ter hand aan de professoren Ypeij en v. Swinden 
met verzoek om ze te vereeren aan hem, die het best de 
vraag beantwoordt: Welke zijn de beste en minst kostbare 
middelen om de Vijf deels Dijken van Friesland tegen de 
woede der zee bij groote stormen te bevredigen? 

Dec 11 Verschenen bij D. v. d. Sluis te Franeker: Nauwkeurige 
berigten der droevige ongelukken door den storm en water-
vloeden op 21 Nov. 1776. 

25 Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: Een trochai-
cum of trippelend Nederduitsch vers, ter gelegenheid dat J. 
A. Nodell het rectoraat te Dokkum aanvaardde. 

27 Aanbesteed het afbreken van de oude kerk te Berlikum en 
het bouwen van een achtkantige koepelkerk aldaar en het 
oprichten van een houten loods als hulpkerk. 

1777. 

Tan 1 Verschenen bij Joh. Seijdel te Leeuwarden: De nieuwe 
Drogehamsier Almanack, door Theunis Piers. mathema
ticus. 

11 Lambartus van Dam, orgelmaker te Groningen maakt orgels 
en andere muziekinstrumenten. 

Febr. 12 De organist A. Campen te Koudum repareert clavercor-
diums, Clavecimbels, pantelons, steertstukken en spinnetten. 

15 Verschenen bij P. Koopmans te Leeuwarden: Verhandeling 
over de onzondigheid en nuttigheid der inenting van de vee
ziekte aan kalveren door H. Oneides. De kunstschilder H. 
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A. Baur te Harlingen maakt en verkoopt allerbeste Itali-
aansche fijne pastel of verfpennen, hondert differente stuks 
van coleur, dewelke genoegzaam zijn om daarmede alles in 
zijn natuurlijke couleeren te crioneeren, gelijk men met oly-
verf zulks zou kunnen schilderen. Geeft les in 't fraaije 
crioneeren 's daags van 1—2 uur en 5—6 in de teekenkonst. 

Maart 12 De 30 gouden ducaten toegekend aan een prijsverhandeling 
van Ypeij en C. G. Grave van Wassenaar Twickel, griet
man van Franekeradeel, over de beste versterking der zee
dijken. Zij laten voor die som modellen maken van den 
tegenwoordigen toestand der Vijf deelen dijken en de ver-

/ beteringen daarvan. 
,, 19 Zilveren eereprijs toegekend aan koopman Jan Backer 

Auckesz te Harlingen voor zijn vers „Lof van den Nederl. 
Koophandel" door het dichtlievend genootschap „Kunst
liefde spaart geen vlijt" te 's Hage. 

,, 26 Verloren een teekening met 3 wapens, terug te bezorgen 
bij den beeldhouwer Hempel te Harlingen. 

28 Verkoop van Friesche steen van de afgebroken kerk te 
Berlikum. 

April 14 Aanbesteed het afbreken en opbouwen van kerk en toren 
te Dongjum. 

23 Verkoop der nagelaten boeken van G. Couperus, rector der 
Latijnsche school te Franeker, D. Romar te Franeker wordt 
eigenaar van het werk: Verhandeling van de zonnewijzers, 
met 21 platen, door J. H. Knoop. 

26 Eigenaars opgeroepen van graven in St. Martinikerk te 
Bolsward, voor de plaatsing van pilaren voor het nieuwe 
orgel. 

Mei 6 De kerkvoogden te Witmarsum laten een curieuse zilveren 
zweep verharddraven. Verschenen bij A. Jeltema te Leeu
warden : Verhandeling over het beveiligen van Frieslands 
Vijf deelen dijken, door P. C. Kramer en Klaas Jacobs, 
kooplieden te Menaldum. 

22 Verkoop van het oude orgel in de St. Martinikerk te Bols
ward, geboden 290 car. gl. 

,, 24 G. Cavailhés, door de Staten van Friesland beroepen als 
Fransche kostschoolhouder te Leeuwarden, houdt van 5—7 
Fransche avondschool voor burgerkinderen voor 3 gl. per 
kwartaal, den geheelen dag voor 70 gl. per jaar buiten de 
kost; met inbegrip van de kost 200 gl. per jaar. 

28 Prof. H. Cannegieter te Franeker draagt het rectoraat over 
aan Prof. C. E. de Lille met een oratie over het begin en 
toenemen der geleerdheid in Friesland. 
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Mei 31 Hermannus Beekkerk, kunstschilder te Leeuwarden op de-
Oranje Eewal, schildert konst- en kamerbehangsels. 

juni 4 Aanbesteed het maken en verwen van een nieuw gewelf in 
de kerk te Wieuwerd. Een eeuw geleden (1677) bezorgt 
Jarig Jelles de Opera Posthuma van B. de Spinoza 

18 Vermist een gouden tiiinderhorloge, op welks kast is ge
dreven de historie van David en Abigail. 

,, 24 Harddraverij met paarden om een curieuse zweep te Dron-
rijp; dewijl 't op St. Jan valt, zijnde de ouder Dronrijpster 
merk, is de kastelein voornemens de oude gedachtenis 
's jaars te herstellen. 

Aug. 2 De kunstschilder Dominicus Jans Struiving op de Nieuw
stad te Leeuwarden is opgevolgd in de huizinge en affaire 
van den konstschilder Rosenberg, die voor eenigen tijd te 
Hoorn werd benoemd tot directeur-generaal der maatschap
pij van rederij e en koophandel. 

5 De export van wrakke steen uit de Friesche tichelwerken 
door de Staten verboden met het oog op behoefte daarvan 
aan de zeedijken. 

,, 10 F. Kuypers, Theol. Cand., lid van het dichtlievend genoot
schap „Konstliefde spaart geen vlijt", spreekt in de nieuwe 
kerk te Metslawier een rede in dichtmaat uit en geeft die 
in 't licht onder den titel: Het verheerlijkt Metzlawier. 

20 Inteekening opengesteld van „Het Verheugd Leeuwarden" 
of beschrijving der vreugdebedrijven bij de a.s. komst van 
Willem V c.s. 

^ ,, 25 Nanne Jetzes, kastelein te Baard, laat verleppen over de 
' Bolswardervaart een zilveren hecht. 

28 Inhuldiging van Willem V c.s. te Leeuwarden. Verschenen 
bij J. Seydel te Leeuwarden: Een vreugd en welkomstoe-
juigensvers wegens het inhalen van Willem V door Hans 
Paul Chr. van Echten. 

Sept. 1 Willem V c.s. rijden in een koets met zes paarden naar 
Harlingen om de Vijf deels dijken te zien. 

4 Hardzeilpartij op de Oude Schouw in presentie van Willem 
V c.s. Mintie Wouters wint de prijs, zijnde een zilveren 
vleugel met tuigje. Van dit feest heeft Jellema een plaat 
gemaakt, die in den handel is gebracht. Ook verscheen ter 
herinnering daaraan bij H. Groenia te Dokkum: Volle gelok 
en wolkom winsch oan har trogluf tige Heegheden Willem V 
enz. trog Eelke Meinderts, in quarto, 20 et. Verder bij 
dezelfde: Het Friesch Oranje Zyllerslied oppe Aode-
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Schouw. It kin sjonge wirde op seisderhande wizen. Bij 
denzelfde verscheen: Oon en for de Boetenpostmer, doe 
jae 't gelok hienen fin Zyne trogluftigste Heegheid mey 
de Prinsesse en lytse ben te harris de 8ste fin de nieugend 
Moanne zaontien hondert zaon en zaontig te haffen. Min kin 
't kaeepje ta Dokkum for ien doebelstoer. Ook kwamen bij 
hem uit: Drietal leerredenen door Ds. Wilh. Heshusius te 
Dokkum en Het verheerlijkt Metslawier, ter inwijjinge van 
de nieuw geboude kerk in dichtmaat door Christiaan Fran-
çois Kuypers, S. S. Th. Cand., lid van het dichtlievend 
lievend genootschap „Kunstliefde spaart geen vlijt." 

Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: Het slatten van 
de Dockumer Ee, een vers door Sybe Jans. 
Verschenen bij V. v. d. Plaats te Harlingen: Verhandeling 
over de zeedijken in het algemeen en die der vijf deelen in 
het bijzonder, door A. Ypeij te Franeker. Aanbesteed het 
arbeidsloon voor het maken van een geheel nieuw ring-
muurtje om het kerkhof te Metslawier. 

Verschenen de 2e druk van Eelke Meinderts Dok- en 
Wolkomstwinsk oan her trogloftige Haeegheden Willem V; 
mei byfoeginge fen 't fars, dat for fjouwer jier op dy Prins 
trog dyzelve man byrime is, dog noait drukt, mar nu op de 
bejerte fen ljeafhabbers er by dien. Verschenen bij H. 
Groenia te Dokkum: Kort betoog dat der dassen in Fries
land alleen maar toekomt de kerkel. approbatie en geenszins 
de dicisie over het recht van stemminge, nog het uitbrengen 
eener politicque predikantsberoepinge. 

Houtverkoop op Wijde Veld, buitenplaats van postmeester 
Glinstra onder Cornjum. 
Verschenen bij P. L. Idema te Leeuwarden: Friesche Wet
ten of algemeene kleene Juris op crimineele en cewyle deuk
ten door zig in Faarsen gebragt, 2 st. Verschenen bij H. 
Groenia te Dokkum: Blijdschips betjoeginge oan Zijn trog
loftige Heegheit Willem de Fijfte, Bij gelegentheit dat Zijn 
Heegheit to Liauwerd ynhelle wirden is, dy 24ste fen Juluis 
1773. Wer bijfoege is, oorde druk fen folie gelok in wol
komstwinsk op her trogloftige Heegheden, Willem de Fijfte, 
zyn Wiif en Bern, op herre oonkomst yn dyzelve Hoof- in 
Heegsted, trog Eelke Meinderts, Boer to Kollum. 
Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: Blijde nagedach
tenis of vrolijke erinnering der vreugde, welke bij het 
heuglik aanweezen hunner doorluchtige en koninklijke 
Hooglieden Willem V en gemaalinne enz. in Friesland 
plaats hadden, in dichtmaat door J. J. Juneman, S. S. Th. 
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cand. Anna Leyber wed. van den kunstschilder Gerh. du 
Pon te Leeuwarden continueert het schilderen van kamerbe-
hang en teekenschool. 

Oct. 22 Verschenen bij A. Olingius te Harlingen: Beknopt vertoog" 
of korte aanmerking over de Vijf deelen zeedijken, door 
A. K. 

Nov. 15 C. Louis, een Engelschman vertoont te Leeuwarden 40.000 
gedresseerde bijen in een bijenkorf. Hij laat ze er in 2 
minuten uitkomen, vliegen op een hoed en dan op zijn 
bloote arm om ze dan te laten marcheeren op de tafel, waar 
zij hun koningin laten zien. 

,. 22 Fin J. Seydels boekedrukkery is aek ien Almenek ynne 
wrald komd, dat ien doebelstoer koste mat. Lykmallinne 
Boers. 1. Stiet er ien wiersizzer yn. 2. Watter het ynhellen 
f inne Prins in Lieuwird, trog ien Schoalmaster f ortelle, dy's 
allegjerre fin Mayke Jakkeles zein is. 3. Der folget ien 
droom oon fiin kikkerts en flinders, der Spaanze raar is. 
4. Nou krye ze de leste Schaef ynne Hoes; en sjonge ynt 
Boersk ney dy Vreunskip, Noflike oeren Onder de Bjem-
men en Memke Mallet. 5. De Sprinkhoanne op Weyn. 
6. Beschrieuwt Symen Gellerts jen, ad Muische. 7. Toa 
Boetenpost sjugge fjouwer Boeren ús Laewe Prins en 
harre. 8. Neyreden, der fin Heer Keuning en 't âd Wyfke 
yn kom; en volle oor raar guttje. 9. Mei ien Tajift fin ien 
BoereZoon, Dit is ien seldsem Almenak. K. Sannes teekent 
Hommerts, Wijns, Ee en Staveren, zooals ze waren in 1750. 

Dec 6 Douwe Feddema te Sneek presenteert uit de hand te ver-
koopen een fraaie verzameling prenten meest gemaakt en 
alle nagelaten door Jacob Volkema, in leven beroemt konst-
plaatsnijder te Amsterdam. 

10 Boelgoed op Rinia-State te Blessum van allerlei afgebroken 
bouwmaterialen. 

,, 12 Boomenverkoop op de plaats van grietman J. A. baron du 
Tour te St. Anna Parochie. Verschenen: Egt verhaal van de-
gevolgen, welke gesproten zijn uit de remonstrantie v&v. 
J. Groenia, chirurgijn te Makkum. 

1778. 
Jan 20 Verkoop bij P. Brandsma te Leeuwarden van een groote 

bibliotheek benevens een zilveren degen, 2 geldkisten, een 
telescoop van Wytze Foppes enz. 

31 Verkoop van een groote hoeveelheid tufsteen van de afge
broken kerk te Holwerd. 
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Febr. 8 Overleden de wiskunstenaar en instrumentmaker Wytze 
Foppes, die zonder iemands onderwijs, alleen door eigen 
oefening en een enkele aanwijzing van prof. Loree te Fra-
neker, zulke vorderingen maakte in rekenkunst, geometrie, 
astronomie en andere mathematische wetenschappen, dat hij 
de verwondering wekte van allen, die hem kenden. Hij was 
16 Sept. 1707 geboren te Dongjum en werd door zijn vader 
die timmerman was, tot hetzelfde ambacht opgeleid; dan 
zijn geest was te groot om zich binnen zulk een nauw perk 
te laten bepalen. Toen in 1761 Venus de zon passeerde, 
maakte hij, op order van de Gedep. Staten nieuwe instru
menten om dit verschijnsel waar te nemen, waarvoor hij een 
jaargeld van honderd daalders ontving, weinig tijds daarna 
nog met nog 48 guldens vergroot. Zijn bekwaamheid in het 
maken van wiskundige instrumenten was zoo groot, dat vele 
geleerden van den eersten rang er in hunne schriften met 
lof van gewaagd, en er afbeeldingen van aan de wereld 
meegedeeld hebben. Dan hetgeen misschien zoo algemeen 
niet bekend is, dewijl hij een stil en afgezonderd leven 
leidde, is, dat hij in braafheid en nederigheid niet minder, 
dan in schranderheid van geest uitmuntte, zoodat men van 
hem met waarheid zeggen kunne: hij beminde het leven om 
de wetenschap, en de wetenschap om er zijnen Schepper 
door te verheerlijken. Op den hoofdsteen, die, volgens zijn 
begeerte op zijn graf gelegd zal worden, zullen de volgende 
regels, door een vriend van zijn godsvrugt en kundigheden 
opgesteld, worden uitgehouwen: 

't Hoofd, 't welk door zich alleen d'onmeetb'ren sterrentrans 
In zich besloot: van 't welk voor God een vuur'ge glans 
Van deugd, en vast geloof in zijnen Heiland, scheen, 
Eer zijne ziel ontvloog, rust onder dezen steen 

II. 

Sta wandelaar, merk op, gij zijt ook wie gij zijt! 
Deez' Wytze Foppes was een wonder van zijn tijd. 
In wiskund', wijsbegeerte, een needrig hart, een leeven 
Aan God en pligt gewijd, uitsteekend en verheven; 
Weetgierig, onvermoeyd, doorzichtig 's werelds rond 
Tot hij in 't einde in God een zalig rusten vond. 

,, 9 Verschenen bij P. N. Lomars en D. Romar, boekverkoopers 
re Franeker: Verhandeling over de Vijf deels dijken van 
Friesland door Karel Georg Graaf van Wassenaar Twickel, 
grietman van Franeker, met een voorrede van den eigen
erfde in een der vijfdeelen, à 9 st. Eerste vergadering ge-
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houden van de Oeconomische Tak, waarvan een oprichtings-
ontwerp voorhanden was, ten huize van Georg Frederik 
baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg op de hoek 
van de Oude Oosterstraat te Leeuwarden, die directeur %vas 
van de Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, 
's middags 2 uur. Verhuring op de raadkamer te Bolsward 
van de bank van leening aldaar, voor 10 jaar. 

Febr. 17 Simon van der Ley bij de Langepijp te Leeuwarden ver
koopt geele Engelsche borden voor 30 stuivers het dozijn. 

,, 21 Verschenen: Tegenbetoog of wederlegging van Taxophilos; 
waarin getoont wordt dat den dassen in Friesland, ter 
eerster instantie de approbatie en decisie van quastieuse 
beroepingen toekomt, volgens vastgestelde polityke en ker
kelijke wetten. Gratis te verkrijgen bij van der Plaats te 
Harlingen: Brief van A. Ypeij aan den WelEd. Eigenerf
den in een der Vijf deelen, schrijver der voorrede voor de 
verhandeling over de Vijfdeelsdijken van den Grave van 
Wassenaar Twickel. 

24 Verkocht door den secretaris van Stellingwerf-Westeind 
te Wolvega bij Eede Sikkenga, kastelein, 5 watermolens, 
waarvan 3 staande in de uitgegraven graverijen van Coop 
Reitses en Jan Backer en 2 in die van Jan Meinderts te 
Oldetrijne. 

25 Al wie iets te praetendeeren heeft of schuldig is aan den 
boedel van Wytze Foppes, in leeven mathematische instru
mentmaker te Leeuwarden of iets aan den overledene te 
repareeren mogt bestelt hebben, als ook wie gadinge maakt 
aan een voornaame Waarbank, een cierlijke microscoop en 
telescoop en dezelve voor een matige prijs uit de hand wil 
kopen, wordt verzogt zig binnen de tijd van 14 dagen bij de 
weduwe van den overledene in St. Anthonygasthuis te Leeu
warden te vervoegen. 

28 Aanbesteed het afbreken van een oud huis in het dorp 
Kolîum en het weder opbouwen van een nieuwe waag in 
de plaats daarvan met een woning daarachter. Te koop een 
cierlijk staand speelwerk met een ingeleide nooteboomen 
kast, speelt 12 differente airtjes, slaat en repeteert uuren, 
half uuren en quartieren, wiest aan maan, dag en datum 
en bovengaande beweegende scheepjes, op de kast 3 vergul
den beelden te bevragen bij Ysbrand Westerdyk, meester 
horlogiemaker te Franeker. 

-Maart 1 De keurvorstelijke Beijersche Academie der Wetenschap
pen te Munchen bekroont de prijsver handeling van Prof. v. 
Swinden te Franeker over de vraag: Is er eene waare phy-
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sische overeenkomst tusschen de electrische en magnetische 
kracht? Zoo ja, welke is de wijze waarop âeeze krachten 
op het dierlijk werken? Verschenen bij P. N. Lomars te 
Franeker: Noodzakelijke verdediging der handelingen van 
den Senatus Judicialis der hoogeschool te Franeker, in 
qualiteit als bewaart hebbende zekere papieren; tegen de 
willekeurige beschuldigingen voorgestelt in een naamloos 
geschrift, getiteld: Voorrede van den eigenerfden in een 
der Vijfdeelen, à 6 st. 

Maart 2 Uit de hand te koop bij Jan Hendrik van Emmenes op de 
Vleeschmarkt te Leeuwarden een groote partij Saxisch 
beeldwerk, bestaande in een pauker, een huzaar, een ruiter, 
allen te paard; de 7 planeten, 12 apostelen, 4 evangelisten, 
voorts eenige muzikanten, dansers en danseressen, een zit
tend Venusbeeld enz. 

,, 7 Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: Twee lijkdichten 
en een grafschrift op den hoogverlichten Wytze Foppes 
Dongjuma door 3 bijzondere dichters, à 4 st. Nog een graf
schrift op denzelven à 1 st. Verkoop aangekondigd van een 
zathe en lande onder Hijlaard groot 50 pondematen greid-
landen gebruikt bij Johan Cornelis voor de huur van 150 
gl. 's jaars boven alle lasten. 

14 Prof. Ev. Wassenbergh maakt zich bekend als schrijver der 
Noodzakelijke en wel gefundeerde verdediging van het ge
meld beledigd collegie en verklaart noch in die verdediginge 
noch zelfs in den droom gedagt te hebben om eenige be
schuldiging uit te brengen, of verdenkinge te veroorzaken 
tegen den geheel en zonder oorzake gramstorigen geheim-
schrijver A. Alma. Iemand genegen zijnde het gouden 
beeld te koopen de Faam genaamt, gestaan hebbende op de 
eerepoort bij het inhalen van Z.Hoogh. kan zig vervoegen 
bij Jacob Ydes, mr. timmerman te Stiens. Verschenen: 
Remonstrantie aan de E. W. Heeren Leeden der gewone 
classic, vergadering gehouden binnen Leeuwarden op 7 Oct. 
1777, door Jacob Groenia (toen Chirurgus te Grouw, thans 
te Makkum) ingelevert, om van de beschuldiginge van ge
geven ergernisse vrijgesprooken, en ontheven te worden 
van die straffe, welke door de Geref. Kerkenraad van 
Grouw over 't nagtmaalhouden bij de bejaarde Doopsgez. 
Christenen hem is aangedaan. Abraham Ferwerda te Leeu
warden biedt aan de Werken van Wytze Foppes: 1. Won
deren der Natuur ofte eenige bedenkingen over ligt en 
duisternis. II. De conjunctie van Venus met de zon i/h. 
jaar 1761 den 6 Januari. Ds. S. W. C. Engelberts te Grouw 
en P. Bruning te Wirdum maken aan het publiek bekend 

20 
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dat de onlangs gedrukte en uitgegeven Remonstrantie van 
Mr. J. Groenia, chirurgijn te Makkum voor een onpar-
tijdigen lezer alleen dienen kan om 's mans geest en denk
wijze daaruit te weten. 

¾laart 16 Verkoop der groote huizinge, hovinge en zomerhuis c.a. 
staande en gelegen binnen Franeker bij de Caldenbachsbrug 
bij den Hooggel. Heer Prof. Joh. Schrader als eigenaar 
bewoond. 

„ 18 Te koop: Een sleepkoetske staande op raden met doppen 
op de tullen, welke voorstel onder het koetske door draaijen 
kan, het koetske is zeer ruim van binnen bekleed met rood 
gebloemd trijp gelijk de kussens, heeft 2 poortieren en spie
gelglazen te bevragen bij burgemeester Joh. Ippinga, boek
handelaar bij het raadhuis te Franeker. 

,, 21 Verschenen bij P. N. Lomars te Franeker ; Brief van Prof. 
J. H. van Swinden aan Prof. E. Wassenbergh, schrijver van 
een naamloos stukje, ten tytel voerende Noodzakelike Ver
dediging der Handelingen v/d Senatus Judicialis der Hooge-
school te Franeker. Verschenen bij V. v. d. Plaats te Har-
lingen: Samenspraak in 't Rijk der dooden tusschen Prins 
Willem I en generaal Montgommery over de eertijds voor
gevallene omwenteling i/d. Nederlanden en de tegenwoor
dige gesteldheid der zaaken in Amerika. Nadere Aanmer
kingen van Petrus Camper op de verhandeling van Karel 
George Grave van Wassenaar Twickel over de Vijf deels-
dijken van Vriesland. 

April 11 De kerkvoogden van Lekkum houden aanbesteding, met 
voorkennis en approbatie van Jhr. H. v. Burmania, griet
man van Leeuwarderadeel, van het afbreken der oude en 
wederopbouwen eener geheel nieuwe kerk met de noodige 
reparatiën van den toren in Lekkum, zullende de oude kerk 
waarvan de muren meerendeels uit tufsteen bestaan, als
mede het leijen dak, zijn tot des aannemers voordeel. 

,, 22 Verschenen bij D. v. d. Sluis te Leeuwarden: Een uit
muntend vers: De Schim van Kasper de Robles, Heer van 
van Billy, Stadhouder v. Friesland, verbeteraar der Vijf-
deelens Dijken à 4 st. Verschenen bij A. Ferwerda te Leeu
warden : Antwoord van C. G. Grave van Wassenaar Twic
kel, grietman van Franekeradeel en dijkgraaf der Vijf deels-
dijken, op den brief van Prof. P. Camper, waarin Z.H.Gel. 
de onbestaenbaerheid en te grooe kostbaerheid der vak- en 
steenwerken aan de Vijf deelsdij ken in Friesland sedert wei
nige jaren ten proeve aangelegd, heeft zoeken te betoogen. 
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April 24 Te Bolswaid een aideeling dei oeconomische tak der Haai-

lemmer maatschappij gesticht bestuur N Belkmeer, stads-
medicus, A \an Groenouw doopsgez pr en A Wouters, 
koopman te Sneek 

25 Veikoop aangekondigd dei buitenplaats van freule de Thie-
lau te Huizum 

Mei 2 Verschenen bij P N Tomars te Franeker Noodrg ant
woord van Ev Wassenberg aan Prof J H v Swmden op 

Sleedvermaak te Leeuwarden 1765 (R Jelgerhuis) 

den briev aan hem gerigt Verschenen bij D v d Sluis te 
Franeker De Vnesche koopman, zijnde een uitrekening 
van alle impositien opgemaakt uit 's Lands lijst, door Eise 
Eisinga, lid dei Vroedschap en collecteur der brandewijn 
en havenspecien te Franeker 

8 Octrooi verleend aan Salomon Furst op zijn nieuw uitge
vonden boterkarn 

9 Aanbesteed het bouwen van een achtkantig zomerhuis met 
een Arabische of Moorsche kap gedekt, aan de Stroboscher 
trekvaart 

23 Verschenen bij P N Lomars te Franeker Silvia sive Lusus 
Juvemles a Rictei T, Ommeren Stad Franeq 
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27 De Gedeputeerde Staten van Friesland en Groningen laten 
aanbesteden het maken van een nieuwe kaap op Schiermon
nikoog. Aanbesteed het afbreken van de oude en het bouwen 
van een nieuwe kerk in Nieuwehorne (Schoterl.). 

9 Bij Peiter Bransma, boekverkooper in de Groote Hoogstraat 
te Leeuwarden verkocht eenige mathematische instrumenten 
nagelaten door W. Foppes. 

20 Te koop een Italiaansche schoorsteenmantel van Egyptisch 
marmersteen met snijwerk naar de antique smaak met een 
daarop behoorend spiegelstuk, sierlijk naar de konst gewerkt 
met blomgewas en vrugten geheel verguld, als mede een 
eiken lambriseering van wagenschot, bij D. Veldhuis, tim
merman te Dokkum. J. Groenia, chirurgijn te Makkum, pro
testeert tegen de advertentie van de predikanten Engelberts 
en Bruning inzake zijn Remonstrantie. Verschenen bij G. 
Tresling te Leeuwarden, Kort, doch echt verhaal van com
mandeur Marten Jansen wegens het verongelukken van zijn 
schip het Witte paard en nog 9 andere scheepen, welke alle 
verongelukt zijn in Groenland, door de bezetting van het ijs 
in 1777. 

4 De fjouwerde dey, fin Lieuwerder Marke, frieunden! dat 
is te zissen, Mandey de zexte Juyljes 1778, nei Ytten, te twa 
oere, zil er (by wol wessen) ynt ljeucht komme, by Jehannes 
Seydel, oppe hoeke f inne Keuningstriete, te Lieuwerd: Ien 
Tonneel-spul, De Tankbre Boere Zoon; trog Engel ynt 
Heegduitsch forhelle, en mey forooring yn fjouwer-en-
drytig tonneelen op 't Friesch Boers f ortolke: 't is op post-
pompier yn agten gaer teerd. Hy zil net meer kostje as 
fjouwer stoeren. Zis het fort. Let wol: Men kin hem ek ta 
kaeep krije ta Harns bij Zweris, ta Frentjer by Fin der 
Sluis, ta Snitz by Zylstra, ta Dokkum by Brouwer, en za 
fort. P. Meeter en R. Snoek als keurmeesters van het zil-
versmidsgilde te Leeuwarden bieden een kretsmolen te huur 
aan voor 3 car. gl. per week en met de vijzel 4 car. gl. 

11 Verschenen bij A. Jeltema. Het verheugd Vriesland, tet 
gelegenheid v/h. plechtig bezoek van Willem V en zijn ge
malin, behelzende een verhaal van hetgeen in de provincie 
bij derzelver blijde inkomste is voorgevallen. 

12 De maatschappij der Natuuronderzoekers te Berlijn heeft 
bekroond de Laüjnsche verhandeling van Prof. P. Camper 
te Franeker over de vraag: Welke is de voornaamste oor-
zaake der algemeen heerschende ziektens onder het vee, 
Epizootles ? 
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juli 23 Ieders oogen zijn gevestigd op de Staatsomwenteling van 

N. America. „Men moet zekerlijk verwonderd zijn dat dit 
land in zoo korten tijd tot zulken hoogte is gereezen, dat het 
niet alleen de wapenen tegen deszelfs souverain heeft op
gevat, maar ook denzelven in de noodzakelijkheid stelt het 
vrij en onafhankelijk te verklaren. Verschenen: J. Baart de 
la Faille, Verhandeling over de rekenkunst. 

25 Verschenen bij G. Tresling te Leeuwarden: Deductie uit 
de naam en van weegens Jr. Edzart van Burmama van Bak-
keveen. wegens hem zelve en als man en voogd over zijn 

huisvrouw Maria Anna Pieterson (eerder Wed. Joh. Leo-
nardus v. Son) met wien hij in gemeenschap van goederen 
getrouwd is, echtelieden te Haarlem, deducent, op en tegens 
Constantinus v. Son te Amsterdam. 

,, 28 Daniël Gerdes Manger legt den eersten steen van een nieuwe 
school en schoolhuis te Veenwouden. 

,, 29 Aanbesteed het slatten van de opvaart van Andringa-State 
onder Marssum lang 152 roeden. 

Aug. 8 Verschenen bij H. Groenia te Dokkum: De verzwakte en 
kwijnende zeevaart ten algemeene voordeele der Friesche 
rederijen hersteld. Onder de zinspreuk: Thans rijst het 
purp're licht in 't land der Vrije Friezen; 15 st. 

., 11 Verkoop van een zathe en landen c.a. te Heeg groot 47 }4 
pondematen, wordende de huize en hovinge gebruikt bij 
luitenant kolonel du Montz en de landen bij Ids Sjaukes c.s. 
doende de huur van laatstgenoemd vrij land 254 car. gl. 
Een eeuw geleden (1678) woonde te Wanswerd, Titia Gos-
îinga, wed. van majoor L. Grovestins, en Cath. Aggema, 
wed. van kapitein Loo; te Wirdum, Aeltie Eysinga, wed. 
van grietman Frans Eysnga; te Hichtum, Tjaerd Aylva, 
grietman v. Wonseradeel; te Ferwerd, Idzerd v. Burmania. 

14 Verschenen bij W. Wigeri op de Kelders te Leeuwarden: 
Beoordeeling van de Eerw. Classis van Leeuwarden over de 
bij haar ingeleverde Remonstrantie van Mr. J. Groenia, 
chirurgijn. En bij v. d. Plaats te Harlingen: C. H. Trotz, 
Verklaring van de grondwetten der Vereenigde Nederl.; 
en: J. de Reus, Nauwkeurig onderwijs in de vroedkunde, 
met voorrede van P. Camper. 

Sept. 2 De gecommitteerden van z.g.n. Wielemeer besteden aan: 
het slatten van de Wielermeer onder Wijns lang ± 800 
roeden. Condities bij den dorpregter E. H. Sinnema en 
Douwe Sytses te Wijns. 
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üct. 3 Ds. Eelco Alta te Bozum heeft een uitvoerig artikel in de 

Leeuw. Courant over de nieuw ontdekte longziekte der kal
veren. H. A. Baur, kunstschilder en kunstkooper te Harlin-
gen, verkoopt ten zijnen huize: schilderijen van A. Asselein, 
Jan Breugel, H. v. Baaien, de Lormae, W. v. d. Velde, Jan 
Sterk, Jan W. P. Wouwerman, A. Brouwer, A. Peynaker, 
Jan v. Huisum, Jan Greivier, Gerrit Hoet, J. v. Gojen. 
A. Begein, Van Vliet, Toepits, Fergieson, R. Brakenburg 
C. Willaerts, Schindel, Ten Oever, C. Mollenaer e.a. 

., 14 Verschenen bij G. Tresling: Vertoog over de verborgen
heid der godzaligheid (1 Tim. 3 : 16). En over de godspraak 
van Lamech aan Noach (Gen. 5 : 29) gevolgd van een proeve 
over 1 Joh. 5 : 6—8 door Gerard Voorda, rentmeester der 
geestelijke goederen te Leeuwarden. 

,, 25 Ds. Scipio Halbetsma wijdt de herbouwde kerk te Holwerd 
met Haggai 2 : 10. 

Nov. 7 Oproep om opgave te doen omtrent de boedelpapieren van 
Dr. Joh. Dotingh, in 1777 te Leeuwarden overleden. Bij 
A. Jelterna verschenen: Epicedium Catelli Paoini door Vop. 
Hor. Acker, 3 st. Verschenen bij D. Romar: Christ. Everh. 
de Lillo, de morte quomodo viro sopieti sit optanda. Gadso 
Coopmans heeft een opstel in de Leeuw. Cour. over de om
gaande kalverhoest. 

., 10 Verkoop van een huizinge en tuin op de Weaze te Leeu
warden door wijlen Dr. Joh. Dotingh en zijn zuster be
woond. 

„ 16 Verkoop van 300 zware boomen staande op Siccama-State 
van grietman Grave v. Wassenaar te Herbaium digt aan 
de Harlinger Trekvaart. 

„ 25 Aanbesteed het maken van een geheel nieuw hout- en bank-
werk in de kerk te Mantgum. 

, 28 Jehannes Seydel oer de Kanslerye, oppe hoeke fin de Keu-
ningsstriete, ta Lieuwird, het aek drukt, en f orkepit: Twaa 
oprieuchte Frieske Boere Hallumer Almenakken, 't Jonge 
Lieuw Boosk, Plezierspul, yn Vyf bidrieuwen beschreun. 
for de laefhabbers fin 't booskjen; ien wonder zeltzim stik. 
is het iene. Het oor is Maayke Jakklis Libben en ofkomst, 
mey het Twaade Diel, fin har ontmietting, en Oprieuchte 
Wierzisser, trog het Jier Zantien hondert njeugen en tzantig 
forof fornomd, en byrekkene, eltz kostet mar ien doebel-
stoer. Min kin ze aek ta kaeep krye, te Harns by Zweris en 
Gerrit Jans, te Snitz by Zeilstra, en ta Dokkim by Brou
wer en Groenia. Verkoop van 8 pondematen lands op 't 
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Nieuwland onder Goutum, in gebruik bij Jr. Ruurd v. 
Camminga, waarop 176 goudgl. 7 st. de pondemaat is ge
boden. Juffer Bonnard is voornemens onderwijs te geven 
aan de kinderen in de Fransche taal, linnennaaien en bor
duren. Zij wascht en breidstopt zijden kousen, woont ten 
huize van den kunstschilder Beyzeit in de Groote Hoogstraat 
te Leeuwarden. 

Nov. 29 Ds. J. J. Groenewolt wijdt de nieuwe kerk te Wijnjeterp in 
met 1 Kron. 6: 21. 

Dec. 2 Verschenen bij G. Tresling te Leeuwarden: Hertroerende 
Redenvoering, dewelke door zekeren geestelijken in Croa-
tien aan het te velde trekkend krijgsvolk gedaan is (uit het 
Hoogd. vertaald). 

,, 9 De maatschappij ter bevordering van landbouw te Amster
dam besluit uit te geven: Verhaal van de inentingen ver
richt op kalveren door Ds. E. Alta te Bozttm. 

,. 31 Friesland heeft dit jaar uitgevoerd 7732 koeien, 2001 paar
den, 205 enters en 400 veulens. 

1779. 

jan. 13 Verkoop van 100 boomen op Donia-State te Burg werd 

17 Ds. H. Pols wijdt de nieuwe kerk te Nijehorne met 2 Kron. 
11:1—2. 

,, 23 Verschenen bij V. v. d. Plaats te Harlingen en P. Conradi 
te Amsterdam: Een digtstukje bij gelegenheid der Engei-
sche zeerooverij en 't opbrengen der Nederlandsche schee
pen door Jan A. Backer, koopman te Harlingen, à SY? st. 

Febr. 4 Verkoop der heerlijke zatlie lands met huizinge ca. genaamt 
Schrappinga te Oosterwolde, bewoond door Jan Jacobs. 

6 Verschenen bij Joh. Seydel te Leeuwarden: Een elftal ge
dichtjes voor kinders om 't verstand te beschaven, 2e 
stukje, voor 2y2 st. Bij A. Jeltema: Liefhebbers voor de 
poezy, door A. Jeltema. Bij H. Groenia te Dokkum: Joh. 
Ad. Nodell, Phalaecus in partu uxoris. 

17 Overl. op Cammingha-State te Oenkerk Jhr. Feije Haring 
v. Harinxma thoe Heeg, oud 81 jaar. 

18 Aanbesteed de reparatie van kerk en toren te Wijns. 
19 Verloot een sierlijk tuinbeeld, te zien bij den kastmaker 

Zijlstra in den Toren van Babel te Leeuwarden. 

25 De kerk te Wijns, die den toren niet ten W. maar evenals 
die van Wirdum aan den Z.-kant heeft, wordt na reparatie 
weer in gebruik genomen met een preek over Jes. 66 :1 , 2. 
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Febr. 27 Dominicus Struiving, kunstschilder op de Breedzijde van 

de Nieuwstad te Leeuwarden schildert naar de nieuwste 
antique modes behangsels en schoorsteenkleeden. 

Maart 1 Verkoop van de buitenplaats te Hardegarijp met singels 
enz. met paardevenne bij wijlen B. A. v. Boelens met ter 
dood ontruimd. 

„ 6 Verschenen: Recueil van stukken tot der V deelen dijken 
van Friesland betrekkelijk, verzameld door Petrus Camper 
bij P. N. Lomars te Franeker. 

10 Verschenen bij P. L. Iedema in de Gr. Kerkstraat te Leeu
warden : Imaginatie, zijnde een vaers door zig, zinspeelende 
op een heilzoekende dogter, 1 st. 

13 Om kinderen van geringe lieden tot den arbeid aan te 
moedigen en hen tot nuttige leden der maatschappij te 
maken is in de algemeene vergadering van de Oeconomische 
Tak besloten jaarlijks in ieder departement aan jongens be
neden 12 en meisjes beneden 10 jaar, die den besten draad 
spinnen, prijzen uit te deelen. 

., 17 Verschenen bij G. Tresling te Leeuwarden: Antwoord op 
den brief van een opregten Fries aan den heer van der 
Haer (waarvan een uittreksel te vinden is in de Utrechtsche 
courant van 8 Maart) door D. B. van der Haer, Heer van 
Campers Nieuwland. 

,, 20 Verkoop van de zathe met huizinge te Terkaple, Groot 
Oenema-State, groot 103 pondematen, doende 239 gl. huur 
+ ¾ roode boter boven de lasten en Klein Oenema, groot 
42 pondematen doende 104 gl. 14 st. + een kinnetje roode 
boter en een kruidkaas boven de lasten. 

„ 27 Verschenen bij G. Tresling te Leeuwarden: Onpartijdige 
raadgevinge tot eensgezindheid en moderatie, van Batavus 
aan alle liefhebbers des Vaderlands. 

April 24 De Staten geven octooi voor het droogmaken van Het 
Hempensermeer (246 pondem.) en van het Louwsmeer 
(150 pondem.). 

„ 29 Verkoop der buitenplaats Galama te Baardaburen onder 
Arum. 

Mei 3 Verschenen: Mengeldichten van A. Jeltema. Verschenen bij 
H. H. van Drecht te 's Hage: Critiques su la lettre d'un bon 
Frison à Mr. van der Haer. 

„ 27 Verschenen: Kerkgezangen ter inwijdinge van het kerk-
orgel te Oldeboorn, gedicht door Jan A. Backer. 
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Juni 7 Prof. v. Swinden te Franeker draagt het rectoraat ove: 

aan Prof. J. Schrader met een oratie de philosophia New-
toniana. 

„ 15 Verkoop van een zathe met heerehuizinge en landen, ho-
vinge, bosschen en singels het Hospita! genaamd, onder 
Harich, groot 45 pondematen beplante grond, bij wijlen 
kapitein Betting. 

,, 19 Verkoop van de zathe Groot Wobbema te Schingen (groot 
88 pondematen) verhuurd voor 495 car. gl. vrij geld, ge
boden per pondemaat 67 g.gl. 21 st. 

„ 28 Verkoop van een buitenplaats met grachten, vijvers, dier
gaarde, singels en bosschen te Wijkei, bij wijlen generaal 
Coehoorn gestigt en laatst eigendom van Mevr. Patras met 
een schoon stuk weiland agter de heerenhuizing groot 11 
pondematen. 

Juli 24 In de Friesche boekhandel verkrijgbaar: Zedelijke tooneel-
spelen geschikt voor de opvoeding der jeugd, 2 dl., met 20 
fraaye koperen plaatjes. 

Aug. 1 Ds. A. Dornout wijdt de kerk te Lekkum met een preek 
over 1 Kon. 8 : 27—29. 

14 Verschenen bij G. Tresling te Leeuwarden: Redenvoering 
over Ps. CL: 3—5 ter inwijding van 't orgel in de kerk te 
Oldeboorn door Ds. Hermannus te Haga aldaar. 

22 Ds. P. Nota houdt in de nieuwe koepelkerk te Berlikum de 
eerste leerrede uit Ezra 6: 15, 16. De vorige kerk was een 
kruiskerk. 

,. 23 Verkoop van een buitenplaats te Metslawier binnen de 
grachten 5 pondematen, behoorende er bij een dubbele bank 
in de kerk aldaar en te Niawier. 

Sept. 11 Verschenen bij Is. v. Campen te Nijmegen de volgende 
werkjes van Christ. Lod. van Dalem, voorheen Luth. pred. 
te Leeuwarden nu lid der R.K. kerk te Emmerik en kost
ganger in 't Bagijneklooster aldaar: I. Apologie of verant
woording tegen de onwaaragtige klagt van het Nonnnen-
klooster té Emmerik aan het Kon. Pruissen gericht in voor-
zeide stadt tegen hem overgegeven, met hist. aanmerkingen. 
II. Brief aan zijn goeden vriend N. N. wegens de klagt 
bovengenoemd. III. De omgekeerde kloostervreugd of 't 
Emmerikse Nonnenklooster in rep en roer etc. 

,. 22 Aanbesteed het slatten der grachten en vijvers op Monsma-
State onder de klokslag van Bolsward. 

„ 25 Arbeiders gevraagd om te Menaldum een stuk meekrap 
te delven. 
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Oct. 24 Overl. te Harlingen Mr. Sicco v. d. Woude, op wien een 

rouwgedicht verschijnt van R. Coopmans. 
30 Verschenen: Extract uil de sententie en vonnis der Hoog-

loffelijke regeering te Kleef tegen C. L. van Dalem, vroe
ger Luthersch predikant te Leeuwarden. Verschenen bij 
J. C. Tophuizen te Leeuwarden: Nieuwe merkwaardige 
zamenspraken. inhoudende een onpartijdige beoordeeling 
van zommige onlangs uitgekoomen gedichten, alsmede be
toog dat de Americaansche opstand niet te vergelijken is met 
die der Nederlanden tegen Spanje en een onveilbaar middel 
aangetoond om alle omslag voor te komen, verhandelt in 
een gezelschap van 3 persoonen. 

Nov. 3 Verschenen bij J. v. Campen te Nijmegen: Verdeediging 
der Verdeediging van den heer C. L. van Dalem bestaande 
in eenige korte aanmerkingen over de omkeerde Klooster-
vreugd. 

5 Verkoop aan het Boschhuis te Kuikhorne van een groote 
partij boomen, staande in het bosch van den old rentmeester 
Haersma. 

10 Verschenen: Oude voorspellingen aangaande den Messias 
enz. door Joannes Stinstra, Doopsgez. predikant te Harlin
gen en J. De Francq v. Berkhey, Verhandeling over het 
nationaal gebruik der turf. 

,, 27 Verschenen bij P. L. ledema in de Groote Kerkstraat te 
Leeuwarden: De Canselaresse der voorzigte en heldhaftige 
wateren, door zig, in vaarzen, à 1 st. 

,, 30 Verkoop van een zathe met huizing e en schuur in de Sens-
meer onder Westhem, groot 84 pondematen, bewoond door 
wd. Gerben Romkes; een zathe en landen met huizinge in 
die meer, groot 74 pondematen, bewoond door Jacob Pie-
ters; een heerenhuizinge en hovinge, 't Blauwhuis genaamd, 
liggende in zijn grachten en singels in die meer, bewoond 
door G. Morsel, R.K. priester. Verschenen: S. Nauta, 
Lijkrede over het afsterven van Jhr. O. Z. v. Haren. 

Dec. 4 Sybrand Teakes van der Vliet, meester physische instru
mentmaker te Franeker, heeft onder toezicht van Prof. P. 
Camper leeren maken allerlei machines om de gebreken 
van het lichaam tegemoet te komen. 

8 Verkrijgbaar in den Frieschen boekhandel: De Boekzaal 
der heeren en dames, 10 dln. waarvan dl. VII en VIII 
nuttig voor de bezitters van tooneelspelverzamelingen. 

17 Aanbesteed het bouwen van een nieuwe kerk en toren te 
Wartena; bestek bij S. Uiltjes Visser, schoolmeester aldaar. 
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Verschenen: S. Stinstra, Geschiedk. verslag van den gan-
schen loop der in 1779 te Harlingen geheerscht hebbende 
ziekten. 

18 Verschenen bij v. d. Plaats te Harlingen: J. de Reus, Ver
haal van de roode loop te H. en derzelver zeldzame ge-
nesing aldaar. En: Verhandeling over de schoorsteenen of 
volkomen onderrigting van het rooken derzelven voor te 
komen of weg te nemen. 

1 In de Gereformeerde kerk te Leeuwarden zijn gedurende 
1779 gedoopt 145 jongens en 166 meisjes, kerkelijk ge
proclameerd 178 paren, waarvan in de kerk zijn getrouwd 
128 paren, buiten de stad 47 paren en op het stadhuis 3 
paar Joden. De konstschilder J. Beizeit in de Groote Hoog
straat bij de Brol te Leeuwarden, schildert pourtraiten, be
hangsels en schoorsteenstukken. Verkoop der materialen 
van het afgebroken Herbranda-State te Buitenpost. De 
wagenmaker Broer Heerkes in de Schrans te Leeuwarden 
verkoopt nieuwe Pooîsche sleeden en een nieuwmodische 
Fransche schulpslee. 

3 Verkoop van kostelijk Bildtland onder Vrouwen Parochie, 
geboden per morgen 520 à 530 car. gl. 

5 Aanbesteding van het afbreken van de oude en het opbou
wen van een nieuwe school te St. Jacobi-Parochie. 

7 De trekvaart en trekweg van Dokkum naar Stroobos 
namens Gedeputeerde Staten te koop aangeboden. 

10 Te huur de z.g.n. „baijert"' aan 't St. Anthony-Gasthuis 
te Leeuwarden. 

12 Verkoop ten huize van Klaas Bogtstra, castelein in de Bogt 
van Guiné te Franeker, bij strijkgeld, eerst bij proevelkoop 
en daarna bij 't uitgaan van de laatste brandende keerse en 
ligten der zegels uit den wasse: een deftige en welbeklante 
zoutkeet ca., gelegen op de grachtswal te Franeker, in ge
bruik bij Lambartus Bakker als eigenaar, geboden 6000 g.gl. 

15 Verschenen bij S. Clement en Zoon te Zwolle: Proeve van 
een nationale en zedelijke leerrede van een oud man aan de 
jeugd van Nederland over Esra 3 : 12, ter gelegenheid 
van 't begin van de 3e eeuw van de Unie v. Utrecht, door 
Jhr. O. Z. van Haren. Alsmede Proeve voor Nederl. tooneel 
nagezien en veel vermeerderde druk, door denzelfden 
autheur. Lijkrede over het afsterven van O. Z. van Haaren 
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over Job 14: 2 door Ds. S. Nauta met Litijnsch gedicht 
op van Haaren, door Ds. Joh. Jellema. 

Jan. 27 Verkoop van een cîavecimbel ten sterf huize van B. Stel
lingwerf, schoolmeester en organist te Oudkerk 

Febr 7 Juffr. Neyts, directrice der Vlaamsche opera, thans te 
Leeuwarden zijnde, geeft 's avonds 5 uur in de zaal van 
de sociëteit te Dokkum een groot vocaal en instrumentaal 
concert, waarin door haar verscheidene arias van de voor
naamste meesters zullen gesongen en door haar zoon een 
solo op de viool en door den hr. Duval op de fluvt zullen 
geëxecuteert worden, prijs per persoon ƒ 1 , de lootjes zijn 
te bekomen bij J. Tulleners te Dokkum. 

17 Verkoop van een oude deftige heerenhuizinge te Wolvega 
thans bewoond door den Graaf van Hohenlohe, weleer be
woond door de Wed. Cleyenburg. 

Maart 7 Verkoop van heerenhuizinge, hovinge en bosch te Sondel 
bij den heer W. Beuckens in leven als eigenaar bewoond; 
de keukentuin bij het kerkhof. 

8 Verkoop van 400 à 500 tonnen duivesteen van de afge
broken kerk te Wartena. 

13 Verkoop der bibliotheek van Murck van Phelsum, Med. Dr 
te Sneek. 

,, 18 Een jongeling van goed gedrag, bekwaam in den kerken-
dienst, geneegen om als ondermeester zig te engageeren, 
addresseere zig bij den schoolmeester R. van den Berg in 
de Lemmer. Verkoop aangekondigd van de buitenplaats, 
bewoond door wijlen Generaal Majoor v. Haersolte c. u. als 
eigenaar, te Minnertsga. 

28 Verkoop der boekdrukkerij van P. Koumans, stadsdrukker 
te Leeuwarden. Boelgoed ten sterfhuize van Bouwe Abra
hams Ringnalda, schoolmeester te Friens. 

April 1 Verkrijgbaar in den Frieschen boekhandel: De Vaderlander, 
4 dln. met titelfiguur van B. Vinkeles, betrekkelijk de 
Vaderlandsche oeconomie en daarin het voor en tegen van 
de oeconomische tak. Aanbesteed het afbreken van het af
dak van de kerk en toren te Kollum en het wederopbouwen 
daarvan. 

„ 5 Gedrukt door A. Ferwerda, Dr. A. Siccama en G. Tres-
ling te Leeuwarden: Catalogus universalis cum pretiis of 
de Boeknegotie zijnde een verzameling van eenige duizende 
boeken van 1702—1778, verschenen in alphabetische orde 
geschikt met de prijzen, XXIV dln. à ƒ 24.—. 
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April 20 Een maatschappij van tien led«n te Leeuwarden schrijft 
een prijsvraag uit, of het voor de provincie Friesland voor-
deeliger zij den uitvoer van hooi te verbieden of voor altoos 
onbepaald open te stellen en stelt voor het beste antwoord 
30 gouden dukaten beschikbaar. 

,, 22 De oeconomische tak, departement Bolswârd, houdt een 
exercitie in net wolspinnen op het groote- en kleine wiel 
door jongens en meisjes op het Raadhuis in de Vroed-

^ T ¾ T 

Patncisch interieur te Leeuwarden, 1765. (R. Jelgerhuis). 

Mei 

schapskamer: de prijzen zijn ƒ5 en ƒ 2 ; directeur is oud 
burgemeester N. Elgersma. 

28 Verkoop van eene pelmolen staande op de stadswal bij het 
Hoogend te Sneek, gebruikt door Wed. Alle Wiebes 
Wouters. 

5 Eerste steen gelegd van kerk en toren te Wartena door 
Jhr. Jetze van Sminïa. 

9 Katoen- en wolspinwedstrijd vanwege de oeconomische tak, 
departement Leeuwarden. 



318 
1780. 

Mei 13 De Leeuw. Courant geeft een uitvoerige beschrijving vair 
de feestelijke inkomst van Jr. Sicco Douwe van Aylva ah 
grietman van W. Dongeradeel op Hania-State te Holwerd 
(9 Mei). Verschenen bij Joh. Seydel te Leeuwarden: Pa-
triotsche droom, een dichtstuk, à 3 st. Verkoop ten huize 
van kastelein G. Sikkes te Leeuwarden: een kiereboek-
wagen met zwanenest en kussens, fraai geschilderd en ver
guld, een geele geschilderde beugelchais met blauw trypen 
kussens, nog een groen geschilderde dito. Uit de hand te 
koop het orgel in de kerk te Tzum. Verschenen bij J. C. 
Tophuizen te Leeuwarden: Vop. Hor. Ackeri Votum ad 
pelagi nurnma pro incolumitate Joh. Henrici Propstingii 
sub auspiciis invicti herois maritimi Idsingae navigaturi, 
3 st. 

,, 20 Verschenen bij Siccama en Cahais te Leeuwarden: Staat
kundig schuitpraatje tusschen een heer, zeeofficier, koop
man, koopvaardij schipper, boer, matrozevrouw en de schip
per der trekschuit, spreekende over de Memorie door de 
Rus-Keizerlijke gesant Prins Gallitzin den 3en April 1780 
aan hun Hoog Mog. overgegeven, alsmede over de konst-
plaat ,,De door list en geweld aangevallen leeuw", à 6 st. 

„ 27 F. Buchsieb jager van Z.Hoogh. op 't Bildt maakt bekend 
dat bij hem een witharige windhond is, verzoekt de eigenaar 
wien de hond toebehoort om die tegen 8 Juni af te halen 
dat anders de hond zal worden doodgeschoten. 

Juni 1 Prof. Joh. Schrader te Franeker legt het rectoraat neer na 
het uitspreken van een carmen panegyricum Guilielmi Lu-
dovico dictum; of lofrede in heldendicht, waarin graaf 
Willem Lodewijk van Nassau geschetst wordt. 

,, 14 Algemeene jaarvergadering te Haarlem van de oecono-
mische tak der Holl. maatschappij der Wetenschappen. 

,, 17 In den Frieschen boekhandel te verkrijgen: Een tooneel-
spel in navolging van de Heeren La Seck en Schasz, ziende 
op de konstplaten, toegewijd aan de leden van de Maat
schappij te Hoorn en de Oeconomische tak der Hollandsche 
Maatsch. te Haarlem, als ook op de konstplaat Tijd geeft 
verandering, à 8 st. 

„ 24 Verkoop der buitenplaats van secretaris Plettenberg te 
Rijperkerk. Verschenen bij D. v. d. Sluis te Franeker: 
Beschrijving van een konststuk verbeeldende een volleedig 
beweeglijk hemelsgestel, uitgeduyt en vervaardigt door Eiso 
Eisenga, mederaad in de Vroedschap van Franeker, door 
Prof. J. H. van Swinden. 
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Juni 30 Verhuring der groote kersehoven op Camminga-State te 

Ferwerd voor Jr. T. H. van Haersolte. 

Juli 8 Auctie aangekondigd van de nagelaten bibliotheek van Jan 
K. Dam, Doopsgez. leeraar te Workum, met allerlei raritei
ten van verstorven personen. 

,, 12 Te Leeuwarden voor de eerste maal gearriveerd J. Buffa 
uit Amsterdam met een fraaie gesorteerde kraam van aller
hande fijne prenten, miniaturen, landschappen en optica-
prenten; tevens een fraaie kraam van J. Spinelli uit Am
sterdam met mathematische, optische en physische instru
menten. Antonie Renaud, mr. partiikmaker in de Kalver-
straat te Amsterdam maakt in de Leeuw, courant bekend, 
dat hij een nieuwe uitvinding heeft gedaan, n.1. om de pruik 
te laten roeren en spelen, zoo voor raadsheeren als predi
kanten, zonder dat ze het minste van haar vastigheid ver
liest of zonder dat ze gekamd wordt. 

„ 17 Verkoop van de school te Dronrijp met tafels en banken. 
„ 31 Verkoop van Herbranda-State te Buitenpost, bewoond 

door wijlen raadsheer Knock. 

Aug. 2 De hoogleeraar Ypeij deelt in zijn verhandeling over de 
quotae mede, dat de eigenaar van yastigheden in Friesland t 

bijna 70 procent aan belasting van de zuivere huur zijnei 
bezittingen betaalt. 

,, 9 Verhuring van boomvruchten in den hof van Holdinga-
State te Finkum. 

12 Te huur een buitenplaats onder Giekerk te bevragen bij 
kapitein Meyers. 

30 G. C. Roodermel en J. Roodermel, gewezene Pruisische 
huzaren doctoren-oculisten, op de Haarlemmerdijk te 
Amsterdam, waar de huzaar levensgroot voor de gevel staat, 
zijn te Leeuwarden gedurende 2 maanden te spreken in het 
logement Het Poortje en te Franeker eiken Donderdag in 
het Nekker Schuitje. 

Sept. 7 Octrooi verleend aan Jan en Hermanus van Deyl te Am
sterdam tot het maken en verkoopen van verbeterde molen
wieken. 

8 Verkocht ten huize van Mr. H. U. Hamerster, Raad in 
het Hof van Friesland te Leeuwarden, een kabinet schil
derijen van voorname meesters door den overledene ver
zameld. 

23 Verschenen bij D. Romar te Franeker: Tractatus de griet- -
niannis a C. L. v. Beyma. 
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Sept. 28 Verkoop van Bornia-State onder Weidum met 13 ponde

maten weiland, bij wijlen Mr._ H. U. Hamerster gebruikt; 
een groot gebouwd jagthuis tusschen het kerkeland en den 
kerketuin. Verkoop van de gerechte helft der heerlijke 
zathe en landen ca. Walta-State te Weidum, groot 70 
pondematen, gebruikt door Hoite Sybouts en zoon. 

Nov. 1 Bij Simon Stijl Jr. te Harlingen is alle soorten stokvisch 
visch te bekomen. Boelgoed bij Ids Alders Hasselaar, 
leeraar der Doopsgezinden te Grouw. Eerste koe- en scha-
penmarkt gehouden te Burum. Wie het meeste vee om te 
verkopoen aanvoert, zal tot vereering genieten een zilveren 
koe. 

„ 11 Te koop een schoon steertstuk in commissie bij A. Cam-
pen te Koudum, loopt Cis D, Dis E en F hooger dan 4 
octaven één regel clavier, unizonnen of lange snaren, sterk 
van geluid. De grietman van Barradeel biedt gegadigden 
de bank van leening der grietenij aan, staande op de Gret-
tingaburen bij Harlingen door wijlen Johannes van Bee-
men 48 jaar met succes geëxerceerd. Dirk Fontein op Sal-
verd vraagt een hovenier. 

Dec. 9 Bij A. Jeltema gedrukt: De lof van het Landleven, een 
verrukkend dichtstuk, in 8 zangen. 

,, 13 Bij V. v. d. Plaats in auctie verkocht: een heerlijke ver
zameling prentkonst van de beroemdste Nederlandsche en 
andere meesters. 

16 Verkoop van 't Makkumer slaapsteed op de hoek van Pieter 
Molentiesteeg, bewoond door Hendrik de Clercq. Versche
nen bij G. T. van Paddenburg te Utrecht: I. De mof koop
man of zamenspraak tusschen een rentenier, Hollander, 
Vries en 3 vreemdelingen over het verval van den koop
handel, door Petrus Stads; II. Welmeenend antwoord van 
een studiosus wegens het onafhankelijk verklaren van 
N.-America, opgedragen aan de gewapende neutrale mo
gendheden. Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: 
Vermakelijke lessen in de Nederlandsche spel- en taalkunde, 
dichtmatig aan de jeugd voorgesteld. 

20 Verschenen bij A. Siccama te Leeuwarden: Beschouwing 
van den Staat en de vermogens van den mensch, verge
leken met die van de dierlijke waereld, door John Gregory, 
hoogleeraar te Edinburg, naar den 6en druk uit het En-
gelsch door Anna Elisabeth Buma. 
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Jan. 20 Aanbesteed het afbreken van de oude kerk te Langezwaag 

en het weer opbouwen van een nieuwe kerk en toren aldaar. 
W. Trapman, koopman in kruidenirswaren op de Breed-
zijde van de Nieuwestad te Leeuwarden slijpt en verkoopt 
allerhande soorten van brillen. Tegen 12 Mei is dit huis 
tehuur. 

,, 27 Door de onlusten tusschen Nederland en Engeland adver-
teeren eenige kooplieden binnen Harlingen, dat zij willen 
uitrusten een of twee kaperschepen, in aandeden van ƒ 100. 

Febr. 20 Verkoop van palm-, taxis- en hulstheggen, verder van 
materiaal afkomstig van het afgebroken Herbranda-State 
te Buitenpost. Verschenen: P. Nota, Tweetal kerkel. leer
redenen bij de inwijding van kerk en orgel te Berlikum, 
met vele oudheidkundige aantekeningen. 

Maart 21 Bij Tjepke Jans op het rechthuis te Kollum verkocht een 
fraaie verzameling van schilderijen, waaronder een bloem
stuk van A. D. Lust. 

Mei 1 Aangifte van het recht op graven te Surhuizum bij den 
schoolmeester-doodgraver. 

„ 7 Aanbesteed de reparatie aan 's Lands Kruitmagazijn boven 
de Vrouwen waterpoort op de stadswal te Leeuwarden. 

,, 21 A. Ypeij lector in de botanie te Franeker verwerft een 
gouden medaille voor zijn antwoord op een prijsvraag over 
den oorsprong der Texelsche zeegaten, uitgeschreven dooi
de Holl. maatschappij van Wetenschappen te Haarlem. 

juni 2 Te koop bij den organist te IJlst een steertstuk met één 
één regel clavier met 4 octaven. Prof. Ratelband te Frane
ker draagt het rectoraat over aan Prof. H. Cannegieter over 
het lezen en naarstig onderzoek der apocryfe boeken als 
nuttig en noodzakelijk voor de Christenen. 

,, 9 Octrooi verleend aan D. de Blocq Lycklama à Nijeholt, 
tot het leggen van de Kortezwaagstervaart door Donker
broek, Oosterwolde en Appelscha tot het landschap Drenthe. 

„ 23 Verkoop van een buitenplaats liggende in zijn singels en 
grachten, groot 82 pondematen te Birdaard aan de Ee. 

,, 28 Inwijding van het nieuwe orgel in de St. Maarten te Bols-
ward, waarvoor notaris F. Elgersma, burgemr. aldaar en 
zijn vrouw Pietje Algra ƒ 12000 hebben gelegateerd (1775) 
onder bestier van zijn neef Nic. Elgersma, burgemr. aldaar, 
die de ornamenten bekostigde. Een bundel kerkgezangen, 
gemaakt door Jan A. Backer te Harlingen, wordt uitge
geven en gezongen bij die gelegenheid door een zangge
zelschap. 
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4 Verschenen bij V. v. d. Plaats te Harlingen: Vertoog over 
het aanbelang van een tractaat van commerce met de Ver-
eenigde Staaten van America. 

7 Verschenen bij V. v. d. Plaats het drietal bekroonde prijs-
verhandelingen over den uitvoer van 't hooi door N. Ypeif. 
E. Alta en Sjoerd Meinerts à ƒ 1.—. Daarin belangrijke 
opgaven omtrent de bevolking van Friesland. 

14 Aanbesteding van het maken van een nieuw eiken klokhuis 
te Kooten op 8 stijlen lang pl.m. 30 voet, zwaar één voet 
in het vierkant. 

22 De Luthersche gemeente te Leeuwarden viert het 100-jarig 
jubelfeest van hare vrije openbare godsdienstoefening haar 
bij een openlijken vrijbrief geschonken door de Staten van 
Friesland, 's Morgens houdt Ds. Everhardus Volkersz een 
leerrede; 's avonds Ds. Hendrik Volkersz uit Purmerend; 
na de preek hoornmuziek. 

24 Verkoop van vruchten op Osinga-State te Dronrijp. 
26 Ten huize van den apotheker C. van Rees te Franeker is 

door een aanzienlijk gezelschap het 200-jarig eeuwfeest 
van de afzwering van koning Filips gevierd met een 
rustigen dronk uit dezelfde glazen klok, die de heeren 
Staten Generaal toen ter tijde gebruikt hebben en aan het 
gezelschap door den Ed. Heer Jan de Vicq Tholen in wiens 
geslacht dezelve over de 100 jaren geweest is, bezorgd was 
geworden. Zij was de eenige, die volgens de beschrijving 
van v. Alkemade in zijn Nederl. Dischplegtigheden II, 512, 
zijns wetens, in de Republyk is overgebleven. 

28 De oeconomische tak van de Hollandsche maatschappij der 
wetenschappen zal jaarlijks tot wederopzeggens toe, een 
som van ƒ 4000 afzonderen om daarvoor ten dienste der 
koopvaardij en visschers dezer landen, alle jaren 100 be
hoeftige jongelieden uit te rusten boven 12 en beneden 16 
jaar, binnen de Republiek geboren en tot de zeevaart ge
negen, mits dezelve nooit hebben gevaren. Verschenen bij 
Joh. Seydel te Leeuwarden: Ontwerp eener Friesche oeco
nomische maatschappij, voornaamlijk voor den landbouw, 
à 2 st., uitgaande van het departement Leeuwarden van den 
oeconomischen tak. 

4 De zathe Mejontsma-Stae-tte Buitenpost groot 87ji ponde
maten, doet 255 car. gl. huur. 

22 Verkoop van een huis naast het groot Vallaat op de hoek 
van de Viooltjesteeg te Harlingen, eertijds bewoond door 
de wed. van wijlen Pieter Visser, kompasmaker. 
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Sept. 1 Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: Boezemzugten 
Aan Neerlands maagd bij het praalgraf van een onzer hel
den, door Reinier Dibbetz de Klerk, Med. Stud. à 2 st. 
Bij W. Wigeri te Leeuwarden: I. De Nederlandsche maagd 
juichende bij het praalgraf van M. de Ruyter door Ds. G. 
T. de Cock; II. Op de bloedige zeeslag door de Neder
landers op de Engelsche vloot bevochten door denzelfden. 
Verschenen bij V. v. d. Plaats te Harlingen een vars ge-
intituleerd „Aan Nederlands erfstadhouder en geteekend 
Batavus. In den Frieschen boekhandel te bekomen: De 
patriottische catechismus ofte onderwijzinge in de waare 
patriottische gevoelens der Nederlanders aangaande den 
tegenwoordigen oorlog met Engeland, uitgegeven door een 
patriottisch genootschap, onder de zinspreuk „Met hart en 
hand voor 't vaderland". 

Oct. 19 De Staten nemen voor kennis aan het verkenen van octrooi 
aan graaf van Proly tot oprichting van een O.-Indische 
compagnie. 

Nov. 19 Wybren Wybrens te Oosterbeintum vermoordt den dorp-
rechter Heerke Heerkes te Janum in diens huis, en wordt 
deswege gestraft buiten Leeuwarden met worging aan een 
staak, waarna het lijk op een rad ten spektakel wordt gesteld. 

,, 24 Rinse van Bergum, kastelein in Roma te Harlingen presen
teert te verloten een fraaie schulp-arresleed, met een dolfijn 
voorop versierd, gemaakt door den zeer gerenommeerden 
wagenmaker Jan Pauw te Amsterdam. De sleede is in parel
moer geschilderd met een rood onderstel mooi verguld, van 
binnen bekleed met geel trijp, gelijk ook het kussen en kleed 
voor dezelve. 

Dec. 1 Ten huize van den kunstschilder H. A. Baur te Harlingen 
wordt verkocht een collectie schilderijen door Nederl., Ital. 
en Fransche meesters geschilderd, als Gerhart, ter Burch, 
Aart, Egelion van der Neer, Ruisdael, D. Zeegers, M. D. 
Hondekoeter, M. v. Hellemont, D. Teniers, Ph. en T. 
Wouwermans, J. Stoop, A. Klomp, L. Schalon, R. Zeeman 
Ferd. Boll, A. Diepraem, J. D. de Heem, Rumbouths, T. 
Weyk, A. Smith, L. Duck e.a. 

10 Verkoop ten huize van P. Bransma te Leeuwarden een 
uitmuntende verzameling boeken waarbij een echt geuze-
of bedelaarsnapje met ornamenten enz., twee zilveren 
kokertjes waarin 103 zilveren penningen en een menigte 
schilderijen en prenten door voorname meesters. 

12 Te huur of te koop de fraaie heerenhuizinge, liggende in 
zijn grachten en singels te Birdaard, laatst bij wijlen pro
cureur generaal Bourboom gebruikt. 
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Dec. 14 Canter-State op Driesumerterp te koop gepresenteerd. 

Verschenen bij V. d. Plaats te Harlingen: Vrolike zang
godinnen of Mengelwerk van vernuft door een genootschap 
dichters, 2 dln. En: Thion de la Charme, Verhandeling over 
de Venusziekte. 

1782, 

Jan. 5 De kunstschilder H. W. Beekkerk maakt allerhande soort 
van nieuw geïnventeerde kamerbehangsels. 

,, 19 Verkoop van de Kapelle-Kampen met bosch daarachter te 
Katlijk. Verschenen bij P. N. Eomar te Franeker: Medita-
tiones in Psalmum LXVIII auctore Aggaeo Haitsma Theol. 
Dr. Midlumensi, die ook schreef: Exercitationes selectae in 
Jeremiam en Commentarius ad Exodi librum. 

„ 26 Verschijnt wekelijks bij H. Post te Leeuwarden: Overijs-
selsche zinspeelende dichtcourant. 

Pebr. 9 Verkoop van een tichelwerk aan de Dokkumer Ee onder 
Stiens, in eigendom bij wijlen C. J. Suringar. 

„ 23 Een schoolmeester gevraagd te Sloten op een tractement 
van 190 gl. 

Maart 6 Verkoop van een grooten tuin met allerlei vruchtboomen en 
fraai zomerhuis achter een groote deftige huizinge op 't 
St. Jobsleen; de tuin loopt tot de stadswal, waarover men 
uitzicht heeft bij der Joden kerkhof. Alzoo er één school
meesters en voorzangers plaats binnen Bolsward vacant is, 
zo wordt een yder daartoe geneegen zijnde en de vereischte 
bekwaamheden bezittende, verzogt om op Woensdag' de klok 
10 uur voornoen op den Raadhuize te verschijnen en zijn 
gaven te laten zien en hooren. Aanbesteed het afbreken 
van kerk en toren te Zweins en het weer opbouwen van een 
nieuwe. 

,, 28 Octrooi verleend aan J. Mecima en Menno Vink tot het 
aanleggen van een veer van Harlingen op Groningen. 

April 17 Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: Een onver
wacht ongeluk op Paaschdinsdag te Dokkum gebeurd, op 
den trant van vader Cats. En: Klinkdicht op de intreede van 
Ds. C. C. van Tricht te Leeuwarden. 

„ 22 John Adams op voorstel der Friesche afgevaardigden erkend 
als minister plenipotentiarius van de Vereenigde Staten van 
N.-Amerika bij de Staten Generaal erkend. 

Mei 7 Ten huize van den majoor E. Napjus te Sneek verkocht: 
een groote menigte fraaie nieuwe esschen brok- en meik
aden, frisch uit Hamburg gekomen. 
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Mei 8 De Italianer A. Solaro op de Nieuwstad te Leeuwarden 
heeft ontvangen een partij tuberooze bollen, frisch uit Italië 
gearriveerd à 2 et. per stuk. 

15 De slatters in de Zuiderhaven te Harlingen verdienen 22 
stuivers per dag, de jongens die karremennen 12 à 16 st. 

Juni 5 De Leeuwarder Courant behelst het project-tractaat tus-
schen de Staten Generaal en den heer Adams plenipoten-
tiarius der Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Prof. 
H. Cannegieter te Franeker draagt het rectoraat over met 
een Oratio de Pontio Pilato ejusque Judieio de Christi 
instituo, na het overhandigen der eereteekens, aan Prof. G. 
Koopmans. 

,, 17 Vuurwerk te Franeker op de vrij heidsverklaring' van Ame
rika, en een gedicht van Jan B. Brouwer verschenen: Der 
Friesen vreugde. 

22 Verkoop der buitenplaats Welgelegen aan de Harlinger 
vaart onder Deinum, in gebruik bij H. Vitringa, kommies 
van 's Lands Rekenkamer, geboden 2000 gl. 

24 'Te koop een beste tsjernmolen, die door een hond wordt 
gedreven bij Jan de Gorret te Bolsward. 

juli 22 De kerk te Warns voor 100 jaar gebouwd. 
Aug. 3 Verschenen bij W. Holtrop te Amsterdam: Mengeldichten 

van Cynthia Lenige, dichteres te Makkum. 
,. 31 Monsieur des Communes is voornemens lessen te geven op 

de viool, bas, alt en in de zangkunst, logeert ten huize van 
den kamerbehanger H. Hesseling op de Breedzijde van de 
Nieuwstad te Leeuwarden. 

Sept. 4 De aannemers van het slatwerk van de Zuiderhaven te Har
lingen verkoopen 150 aardkarren, 100 paarden en eenige 
honderden kruiwagens. 

Nov. 1 De zathe en landen Mellema-State onder Oostrum, groot 
120 pondematen bouw- en greidlanden, doet 's jaars 500 
car. gl. huur. Verschenen bij F. Halma te L., Fransch en 
Nederd. Woordenboek, 2 dln., 4e druk. 

,. 2 A. S. Hempenius, orgelmaker te Franeker, verkoopt mu
ziekinstrumenten zooals staartstukken, clavechordiums als
mede muzyk naar de nieuwste smaak. Verkoop van Eisinga-
State onder Oenkerk bewoond door wijlen Mevrouw Heem
stra, douair. v. Hettinga. 

., 4 L. Hoffman en J. des Communes zullen geven 20 concer
ten, alle maandagen van 5—8 uur in het Heerenlogement 
op de Wirdumerdijk bij den kastelein van Nes, bij intee-
kening ƒ5.5. 



326 

11 De Staten van Friesland verbieden uitvoer van stroo, 
wegens de slechte hooioogst. 

23 Anna Pieters, wed. van wijlen Klaas Nauta te Harlingen 
biedt aan te koop: een 40 jaar gedreven jeneverstokerij 
en een huizinge, een weinig oostelijk, genaamt het huis van 
civielen, met vermaarde graanzolders er boven, aan de 
Voorstraat omtrent tegenover het stadhuis. 

24 Ds. J. P. Andreae wijdt de nieuwe kerk te Augsbuurt bij 
Kollum in met een preek over 1 Kon. 8: 30. 

21 Verschenen bij J. C. Tophuizen te Leeuwarden Alma-
nadien met het Sneeker Jaagschuitpraatje, zijnde eene 
zamenspraak van Sneek tot Leeuwarden en van [.eeuwar
den tot Sneek. 

1 Alle degeene die lust heeft om als onderofficier, matroos 
of soldaat te dienen op een van 's lands scheepen van oorlog 
onder 't ressort van het Ed. Mog. Collegie ter admiraliteit 
in Friesland kan zig vervoege bij Dirk Wytsma, Geweldige 
provoost en generaale werver te Harlingen. Verschenen bij 
I f. P. Hayman te Amsterdam: Vertoog' over de Friesche 
stadsregeering of z.g.n. Premiers, door Urbanus Friso, 
prijs 4 st. 

4 Verkoop van een turfgraverij te Oldelamer, bestaande uit 
50 mad klijnland, molen, tenten enz.; het land kan door 't 
hoog' water niet worden bezigtigd; geboden 2857 goud
guldens, met molen 3500 car. gl. 

8 Te verkrijgen bij P. Riewiersma te Leeuwarden op den 
hoek van de Kleine Hoogstraat tusschen het Hof en de 
Eewal binnen Leeuwarden, Zoutkamper oesters. 

15 Verschenen bij A. Ferwerda te Leeuwarden: Een uitmun
tend vers op het afsterven van Ds. H. A. Nieuwold, 3 st.; 
bij G. Tresling: Nagedachtenis, gesticht ter gelegenheid van 
het zalig afsterven van Ds. H. A. Nieuwold te Leeuwarden. 
Verschenen in den Frieschen boekhandel: Fragment van 
brief van een Franekei burger aan zijnen vriend, een lid 
der Vroedschap in die stad. 

18 Verkoop van de heerlijke zathe Brandsma-State te Menal-
dum groot 95 pondematen bij Douwe Oepkes c.u. gebruikt 
voor 640 car. gl. per jaar. Verschenen bij A. Ferwerda te 
Leeuwarden: Rouwklagt van Leeuwardens kerkgemeente 
over het allerdroevigst dog zalig afsterven van hunnen der
den leeraar Ds. H. A. Nieuwold door Klaas Ploegsma. 
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21 Verkoop van eenige duizenden elzen, esschen en wilgen-
stammen staande aan het vaarwater op de plaats voormaalp 
door wijlen de Douairière van Camstra bewoond en nu bij 
Sybe Aukes in gebruik, op Syteburen onder Grouw. 

24 De Staten van Friesland loven 200 gouden rijders uit voor 
de ontdekking- van auteur en drukker van het libel , Brief 
over de waare oorzaak van 's Lands ongeval'', gevonden 
tusschen Utrecht en Amersfoort. 

29 Verschenen bij G. Tresling te Leeuwarden: Een vers op 
het graf van Ds. H. A. Nieuwold door Carolina Coulon. 

30 Bij boelgoed verkocht 30 schippond beste grauwe kaas, een 
partij zoetmelks-kazen, benevens een jacht met zeil en treil 
ten huize van T. van Esta, schoolmeester te Eraneker. 

1 Schuldeischers opgeroepen van Sybrand Teakes, instru
mentmaker te Eraneker, die zijn boedel heeft verlaten. 

8 J. O. Bavius te Leeuwarden biedt zich aan om onderwijs 
te geven in de klassieke talen, hetgeen hij acht jaren heeft 
verricht. 

13 De magistraat van IJlst besteedt aan: het maken van een 
gebouw van 20 kamers en van een nieuwe waag. 

19 Verkoop van de herberg, alwaar de Roomsche keizer uit
hangt te Gorredijk. 

22 Magdalena Wendurp, dochter van wijlen Leendert Ever
wijn wonende in de Kalverstraat te Leeuwarden pikeert 
allerhande soorten van zijden stoffen voor de dames en 
maakt ook allerhande soorten van zijden blommen tot schil
derijen te gebruiken of om in kerkboeken te leggen. 

1 Verschenen bij J. v. d. Haak op de Wirdumerdijk te Leeu
warden: LTitgezogte verzameling van gedichtjes ten dienste 
der schooien; bij H. Post te Leeuwarden: Contraprotest 
door de volmachten der steden Harlingen, Stavoren en 
Workum wegens het al of niet opdragen der ambulatoire 
ampten en Commissien op 't quartier der steeden vallende. 

8 Uitgegeven bij W. Wigeri te Leeuwarden: Naamwij zer 
der Ed. Mog. Heeren Staaren van Friesland, notarissen. 

8 Uitgegeven bij W. Wigeri te Leeuwarden: Naamwij zer der 
Ed. Mog. Heeren Staaten van Friesland, notarissen, doc
toren, predikanten, kerkenraden enz. 

19 's Lands schip Tjeerdt Hiddes de Vries staat onder com
mando van den kapitein Willem van der Beets en het 
oorlogsfregat onder bevel van kapitein jan Hermanus 
van Kinsbergen. 
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April 4 Overleden te Heerenveen Jhr. A. F. v. Schurman, die 

ƒ 30.000 legateerde aan de BVaneker hoogeschool en allerlei 
kunstwerk van zijn oud-tante A. M. v. S.. thans op het 
stadhuis aldaar. Uit het vermaakte kapitaal is een studie
fonds gevormd. 

,. 5 Joh. Keympema te Leeuwarden beveelt zijn onderwijs in 
de klassieke talen met een îatijnsch vers aan in de Leeu
warder Courant. 

8 Boelgoed op Albada-State onder Ferwerd voor de weduwe 
van bijzitter F. J. Wijmstra. 

Mei 10 Verschenen bij J. Bolt te Groningen: Verhandelingen over 
de goddelijke eigenschappen en de weegen langs v.elke 
deselve aan en van den mensch verheerlijkt worden. 4 dln.t 
door Ds. L. Meijer te Twyzel. 

28 Antje Riddersma houdt in de steeg bij de Bagijnepijp ..klein 
kinderschool". 

Juni 10 F. des Communes en J des Communes vader en zoon geven 
in de Stadsdoelen te Leeuwarden een concert, vocaal en in
strumentaal. De vader zingt verscheidene aria's comiques 
à groot orkest; de zoon speelt zijn nieuwe compositie voor 
de viool met pauken en trompetten. 

Juli 5 De acteurs en actrices van de Amsterdamsche Schouwburg 
onder directie van H. s'Gravensande vertoonen te Leeuwar
den in het Ruiterskwartier het treurspel de dood van Wil
lem van Oranje en het blijspel de Vrijer, kamenier en de 
knecht Minnemoer. 

18 De Leeuw. Courant be\at het bericht dat aan Jr. Willem 
René van Tuyl van Serooskerken, heer van Zuilen wegens 
het aanmoedigen van het begraven der lijken buiten de kerk 
en het schenken van den grond tot een begraafplaats te Zui
len een gouden medaille is toegekend door de Algemeene 
Vergadering van de Oeconomische Tak van de Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. 

23 Verkoop van een heerlijk paleis, voortijds geweest zijnde 
't Corps de logis van een vorstelijk hotel met stal, koetshuis, 
knegtskamer en schoone tuin in de Groote Kerkstraat te 
Leeuwarden bij Mr. Eelco van Haersma als eigenaar be
woond. 

24 Bezoek van stadhouder Willem V aan Leeuwarden, waaroo 
student A. Ypeij een carmen maakt. 

29 Verkoop in de Schuttersdoelen te Leeuwarden van een uit
muntende verzameling schilderijen, waaronder van de voor
naamste meesters, door wijlen douairière van Camstra na
gelaten. 
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3 Verkrijgbaar in den Frieschen boekhandel: Exercitie- of 
Schutterszakboekje met 90 kopergravures. Verschenen bij 
A. Jeltema te Leeuwarden: I. Een trochaeisch dichtstuk 
aan de Friezen; II. Dankoffer, toegewijd aan de Regeering 
der stad Leeuwarden uit naam der acteurs en actrices van 
de Amsterdamsche Schouwburg te Leeuwarden, gereciteerd 
bij het sluiten van het tooneel door Adriatms van Maerlen. 

13 Verschenen bij H. Post te Leeuwarden: I. Heldendicht aan 
het vaderland en de vrijheid. 3 st.; II. Het Manuaal, 1 st.; 
III . Sleutel der dichtkunde, 25 st.; IV. Nauwkeurige les
sen tot een geregelde spelkunde, à 5 st. 

3 H. P. C. van Echten wegens een beleedigend request aan de 
Staten veroordeeld tot 2 jaar tuchthuisstraf. 

1 Verkoop van de huizinge bewoond door Jr. W. F. S. van 
Burmania op de Eewal te Leeuwarden, doende 100 Car gl. 
huur per jaar. 

3 Wie op de vlasmarkt te Holwerd de grootste hoeveelheid 
vlas brengt, zal genieten een premie van een zilveren lepel. 

6 Verkoop van een deftige huizinge, hovinge en stallinge 
staande bij Prins Mauritsbrugge over het Blauw Weeshuis 
te Franeker, destijds bewoond door wijlen vroedman G. L. 
Roorda en laatst door Schepenske Cuperus metterdood ont
ruimd, geboden 663 goudgulden. 

8 Simon van der Ley te Harlingen verkoopt gedurende de 
kennis vele soorten Engelsch aardewerk. 

11 Verkoop aangekondigd van een ter neering staande huizinge 
aan de Voorstraat tusschen de Vrouwenpoort en de Bur-
maniastraat te Leeuwarden, bewoond door den bekenden 
Jelle Corvinus. 

6 Verkoop van eenige oude balustrades en ander oud hout 
van den toren te Oldeboorn. 

2y Verkoop van een huizinge, waarin een ankersmederij aan 
de Oostzijde van den Zuiderhaven te Harlingen, genaamd 
de Brandaris. 

1 Carlo Facio bezoelct met zijn troep koordedansers de Har-
linger kermis. 

15 Verschenen bij H. Post te Leeuwarden: Lijkrede bij 't 
smartwekkend overlijden van Jr. G. F. baron thoe Schwart-
zenberg en Hohenlansberg, grietman van Menaldumadeel. 
door Ds. G. T. de Cock te Beetgum. 

19 Te koop de huizinge Xoachs Arke of 't Groot Wanschapen, 
staande aan de Noordkant van de Noorderhaven te Har-
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lingen door de weduwe van Carst Willems en meer andere 
huisgezinnen bewoond. 

Nov. 26 Aanbesteed het afbreken van het oude en het maken van
een geheel nieuw dak op de kerk te Allingawier, sampt 
het vernieuwen van al 't binnenwerk, het afbreken van eer. 
eind choor en het wederopbouwen van den sluitingsmuur. 

29 Verschenen bij G. Tresling en C. M. Cahais te Leeuwar
den : De zeldzame gescheideni¾ van Emilia Montagne. 
roman in 4 dln. Bij F. Rinia chirurgijn te Balk te bekomen 
potjes met kina-kina tegens de derdendagsche, anderen-
dagsche en allendagsche koortzen. Een voldoend potje kost 
4 car. gl,, een middelpotje 2 car. gl. en een klein potje 
1 car. gl. 

Dec. 20 Sinjeur Stefanelli en Co., konstschelpwerkers, logeerende 
op het Groot Schavenek bij Jacob Elias recommandeeren 
hun schelpwerken hetzij van gedierten of blommen. 

„ 31 Verschenen bij J. C. Tophuizen te Leeuwarden: De alma-
nach van de Roomsche pastoren in Friesland en derzelver 
armbezorgers en wanneer de diensten op Zondagen en hei
lige dagen zijn. Eveneens een almanach: De Faam fin twaa 
wudden, ien oprieugte Geschiedenis tsien Hanzer marke 
oppe wey tusken Herbaeem en Midlum f or f allen tuskeu 
Rykle Doekles Roonornklaer, ien loftig Ryk Boere Zoon 
en Jouwerke Komselden, een tygge mooije Ryk Boere Dog-
ter mey Lubbert Hansen Wolbyt agt. En daarbij: De wei-
opvoedende moeder en de gehoorzame dogter, kamerstukje, 
nooit voor dezen gedrukt. Verschenen bij Conradi te Am
sterdam en V. d. Plaats te Harlingen: Beschrijving van 
Batavia, 4 dln. 

1784. 
Jan. 15 Tehuur 2 pastorieplaatsen, de een te Sibrandeburen, groot 

67, de andere te Terzool groot 97 pondematen. 
,, 24 Verschenen bij D. Romar te Franeker: Aan mijne land-

genooten door J. A. Backer te Harlingen. Te koop een 
buiten te Jorwerd, aan de kerk, met geschoren lindeboomen, 
ruim voorhuis beneden, groot portaal boven, aan weers
kanten een kamer met schuiframen, de eene met schoor
steen, beschilderd met jachtstukken, verder met tinkast en 
bedsteden. Voor de schuur een flinke inreed met fraaie 
hamei, die toegang geeft tot een groot plein, de tuin tus-
schen hagedoornheggen, in het zuiden afgezet in volle 
lengte met een muur, aan het eind een fraai bergje, van 
hetwelk een berceau loopt, zoo breed als de tuin is naar 
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een groot vieikant zomeihuis uitziende op den rijweg naar 
Franeker Ondei het zomerhuis een schoone ruimte tot 

Titelprent van een Leeuwarder uitgave (1687) 
met vers van S Gabbema 

bei ging van gi oenten en gei eedschappen, m den tum een 
vischvijver; te bevragen bij Ds Edema te Terkapie en bi] 
Dr Hiddmga te Heerenveen \ erschcnen bij J \ d Haak 



332 
1784. 

te Leeuwarden: Exercitieboekje, gevende een nauwkeurige 
onderrigting van alle handgrepen, welke niet het geweer 
alsook met de sponton en vaandel geschieden moeten; als
mede van de chargeeringe der gelederen, het links en regts 
en voorwaarts marcheren en zwenkingen, de contramarsch 
en op 't centrum marcheeren. 

jan. 27 Verkoop van een besloten gestoelte in de kerk te Holwerd, 
bezeten door wed. Seevensma. 

,, 31 Een genootschap van vrije Friezen te Harlingen schrijft 
prijsvraag uit over de beste inrichting van vrijcorpsen en 
schutterijen; Ie prijs 40 dukaten, 2e twintig. 

Febr. 21 Verschenen bij A. Jeltema in de Speelmanstraat te Leeu
warden : Grafschrift van den HoogEd. Heer en puntdich
ter Hans Paul Christoffel van Egten (overleden te Leeu
warden in 1783), bestaande uit meer dan 100 niaatlooze 
verzen. Alsmede: Antwoord aan den Bildtboer over de 
wapenoefeningen te St. Anna Parochie. 

Maart 3 Verkoop van het huis aan den Noordkant van de Lanen 
binnen Harlingen, bewoond door den kunstschilder B. Lan-
ting als huurder. 

,, 6 S. G. Wezel schoolmeester te Zwichum beveelt zich aan 
tot het lesgeven in spel-, lees-, schrijf- en zangkonst, als
mede het spelen op clavier en viool enz. 

8 Verjaardag' van den prins van Oranje te Leeuwarden ge
vierd o.a. niet het lossen der kanonnen, driemaal op de 
wallen, en klokkenspel. Aanbesteed het afbreken van de 
oude kerk en toren te Burum en het wederopbouwen van 
een nieuwe. 

19 Prof. E. Wassenbergh te Franeker houdt een lijkrede op 
den aldaar overleden hoogleeraar Joh. Schrader. 

20 Ter perse bij Joh. Seydel te Leeuwarden: De echte staats-
stukken betrekkelijk het voorgevallene over de militaire 
jurisdictie in de provintie van Vriesland, om te kunnen 
dienen tot een aanhangsel op het werk door Ds. van der 
Kemp. 

23 Verkoop van 11 pondematen los land, genaamd de Goud 
Budde, gelegen onder IJlst. 

., 27 Verschenen bij H. Post te Leeuwarden: Een latijnsch vers 
op het afsterven van grietman Schwartzenberg en Prof. 
Schrader door Ds. P. Nota te Berlikum. 

April 9 Verkoop van twee zomerhuizen op Zonnebuurt buiten de 
Noorderpoort te Sneek. 
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1 De maatschappij des Oeconomischen Taks te Bolsward laat 
een aantal kinderen op het raadhuisplein in het openbaar, 
volgens j aarlij ksche gewoonte spinnen op het klein en groot 
wiel, in het sajet en katoen. 

12 Bianchi uit Amsterdam doet op het exercitieveld te Leeu
warden proeven met aerostatische luchtbollen. 

15 Het departement des Oeconomischen Taks te Bolsward be-
begiftigt J. Kerkhoven aldaar met 25 gouden ducaten en 
een zilveren medaille voor zijn uitvinden van een nieuw 
soort rottingsbanden. 

21 C. Frank, kunstschilder aan de Hoeksterpoort te Leeuwar
den recommandeert zich tot het maken van alle soorten 
kamerbehangsels, het maken van pourtraiten en andere 
soorten. 

25 Verschenen bij A. Siccama te Leeuwarden: Onderzoek op 
de rechten van de bevelhebbers en corpcraals binnen Leeu
warden. 

5 Verschenen bij Tjalling de Vries te Leeuwarden: Vertoog 
over de gesustineerde rechten der corporaals binnen Leeu
warden. 

9 Verschenen bij H. Post te Leeuwarden: Klagte van de 
E. Classis van Dokkum in zake de sententie tegen Ds. F. 
Bekius. 

17 Aanbesteed het maken van een nieuw houten verwulft in 
de kerk te Beers. 

21 Burgemeester A. Meinsma reikt aan het exercitiegenoot
schap te Leeuwarden vóór het stadhuis twee vaandels uit. 

26 A. Wezel, schoolmeester te Dongjum beveelt zich aan tot 
het lesgeven op clavier, fluit, viool, verder in rekenen, spel-, 
lees-, schrijfkunst, teekenen met pastel enz. 

5 De acteurs en actrices van den Nederduitschen Amster-
damschen Schouwburg onder directie van H. s'Gravesaiiden 
voeren tijdens de Leeuwarder kermis in hun schouwburg
tent, staande in het Ruiterskwartier, op: Artaxerxes of de 
bezoedelde onschuld (treurspel) en het kluchtspel: het On-
besturven weeuwtje, met zang en dans. 

31 Verschenen bij G. Tresling te Leeuwarden: De slang bij de 
vrouw in het midden van den hof, door Jacobus Bosch, 
onderwijzer in de Hebreeuwsche taal. 

4 Verhuring der vruchtenhovingen op Orxma-Slate te 
Menaldum. 
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11 Verhuring der vruchtenhovingen op Üsinga-State te Dr on
rijp. Gevraagd voor cle latijnsche school te Leeuwarden 
een praeceptor. met verplichting jaarlijks 13 predikbeurten 
te vervullen; inkomen ƒ 500 + schoolpenningen. 

14 Verkrijgbaar bij Tophuizen te Leeuwarden: Vaderlandsche 
traanen op het graf van den onsterfelijken jonker Johan 
Derk baron van der Capellen tot den Pol, 1 st. 

21 Verschenen bij H. Post te Leeuwarden: Aan het Leeu
warder vrijcorps, zijnde dit het vers hetwelk 19 Aug. 1784 
op de exercitieplaats geciteerd wierde. 

28 Verschenen bij A. Jeitema te Leeuwarden: Bilkers aven-
praatje tusschen Jan en Gerrit, sprekende 1° over de exer
citiegenootschappen op 't Bildt, 2° over het stemmen van 
eenen edelman ten landsdag, 3° over de verpigtinge welke 
de Bildtboeren aan het huis van Oranje hebben, aangetoond 
uit een historischen brief geschreven door een advocaat, 
groot oct. à 4 st. 

16 Uit de hand te koop een vierkante clavecimbaai van 4 
octaaf, nog een staartstuk van 4 volle octaaf, en een van 
groot C tot drie gestreepte F, bij A. S. Hempenius. school
meester te Franeker. 

23 J. Spooreman Jr.. orgelmaker op de Voorstraat over de 
Botterpiep te Franeker, vraagt twee orgelmakers. Wie ge
negen is de Stadsschuttersdoele te Leeuwarden met 12 Mei 
te huren, vervoege zich op het Raadhuis, 4 Dec. waar 
superintendenten en bevelhebbers vergaderen. Conditiën bij 
hopman D. PI. Smeding op den Wirdumerdijk en vaandrig-
A. C. S. ten Bokkel op de Weaze als bouwmeesters van 
genoemde Doele. 

13 J. des Communes, muziekmeester in de Groote Hoogstraat, 
het 4e huis van de Brol te Leeuwarden geeft 20 achtereen
volgende Donderdagen concert ten S ure 's avonds; de 
inteekening is een gouden ducaat, voor een gast 6 stuivers. 

17 De kunstschilder F. G. de Plosson is woonachtig bij den 
apothecar C. de Hosson op de Breedzijde van de Nieuw
stad te Leeuwarden. Hij schildert pourtraits, behangsels, 
schoorsteenstukken enz. 

20 Verkoop van de helft eener zathe te St. Anna Parochie 
groot 150 morgen heerlijk oud Bildtland, bezwaard met 315 
car. gl. floreen. doende 1212 car. gl. huur. 

23 De vrijheidlievende maatschappij in Friesland, zetel te 
Harlingen, die de prijsvraag heeft uitgeschreven over de 
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beste inrichting van de vrij corpsen en schutterijen kent een 
2en prijs toe aan de verhandeling van den erfgezetene Har-
manus Oneides te Exmorra. 

Dec. 1 Verkoop eener heerlijke stemdragen.de zathe en landen te 
Oosterend, eertijds Hania-State, nu Koefenne genaamd, 
groot 98 pondematen, doende 820 car. gl. huur. 

,, 25 Te verkrijgen in den Frieschen boekhandel: Het galante 
leven der actrices, die gedurende dezen zomer zoo te Leeu
warden, "Franequer en Harlingen hunne uitvoerige tooneel-
stukken vertoond hebben, 3 stukjes met een fraaie plaat. 

1785. 
jan. 1 De nieuwe kerk te Burum wordt ingewijd met 1 Kon. 8 : 63. 

3 Verkoop van een heerlijke dwarshuizinge breed 50 voeten 
met hovinge en tuinhuis met een vrije steeg, ten Westen 
staande aan de Voorstraat te Franeker bij de Vischmarkt, 
laatst als eigenaar bewoond door Prof. H. Venema. 

12 De vrijcorpsen van Friesland houden een generale ver
gadering in het Zwart Kruis te Leeuwarden. Verschenen 
bij J. D. v. cl. Haak te Leeuwarden: Request van eenige 
honderden ingezetenen van Leeuwarden aan de Staten van 
Friesland op 6 Jan. 1.1. aangeboden om de algemeen e wape
ning in dit gewest aan te moedigen. 

19 Cornelis Broexma, schoolmr. te Wykel en dorprechter, ter 
zake het adsisteeren bij het doen halen' en uitdeden van 
oranjelint, en het houden van onbetamelijke discoursen in 
de herberg van Auke Jotjes te Balk over de patriottische en 
prinsengczindheid, sampt het betoonen van zijn genoegen 
daaromtrent door het maken van een vers, en het daaronder 
plaatsen der namen van hen. die oranjelint op hunne hoeden 
hadden gedaan, is deswege een jaar gebannen. 

26 Tijdens den bedestond in de Jacobijner kerk te Leeuwarden 
ontstaat door het gerucht van brand een paniek, waarbij 
een menigte menschen onder den voet raken; vensters wor
den stukgeslagen, velen worden van kleederen en sieraden 
beroofd en vier personen komen om. Vinkeles maakt er een 
plaat van. Verschenen bij A. Jeltema, Nieuw exercitieboekje 

Febr. 11 Ds. H. Douma te Ferwerd wordt in de Nederlandsche cou
rant uitgeschilderd als iemand, die de stem van zijn geweten 
versmoort door tut vleizucht zich tegen den vrijwilligen 
wapenhandel te keeren. Hij verklaart in de Leeuw. Courant 
van 12 Maart, dat dit laster is; dat hij zich wel niet voor 
den wapenhandel heeft verklaard, maar ook niet het tegen
deel heeft gedaan. 

stemdragen.de
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Febr. 26 Verschenen bij H. Post te Leeuwarden: Boezemzugten dei-

vrijheid nopens de wapening der landlieden. 

Maart 11 Het Hof veroordeelt Minne Jelles, huisman te Wykel, tot 
2 jaar tuchthuisstraf. Hij heeft in de herberg van Atike 
Jotjes te Balk oranjelint laten halen, een stuk daarvan op 
zijn hoed gedaan, op de publieke straat geroepen Oranje 
boven, de Patriotten er onder, en in plaats van te luisteren 
naar de waarschuwing van procureur Stroband daarop heeft 
geantwoord: Ja dat moet zoo." 

Maart 12 Verschenen bij Joh. Seydel te Leeuwarden: 1. Naamlijst 
der grietslieden en secretarissen in Friesland van de vroeg
ste tijden af tot op het tegenwoordige. 2. Alphabetische 
beschrijvinge van bijna 800 stokoude menschen, die een 
eeuw en daarover geleefd hebben, met den tijd wanneer zij 
geboren en overleden zijn. 

,, 16 Verschenen bij Jeltema en Post te Leeuwarden: Gebed en 
Dankzegging gedaan ter bedestonde op 26 Jan. 1.1., uitge
sproken door X. X. V. D. M. Daarin een treffend tafereel 
der gedreigde oorlogsrampen geschilderd en den algemeenen 
wapenhandel ten sterksten aangemoedigd. In de Leeuwarder 
Courant worden ten zeerste voor de bedestonden aanbe
volen de leerredenen van Ds. Johannes van Eyk te Muiden 
over ,,Neerlands volk tot de algemeene wapening aange
moedigd". (Neh. 4 : 14, IS); en „Het zich wapenend Neder
land de zekerste weg voorgesteld om de wapenen met voor
spoed te gebruiken" (1 Sam. 13: 12a). Algemeene vergade
ring van alle Friesche exercitiegenootschappen ten huize van 
Balthazar Rol, kastelein in de Holîandsche Maagd te Leeu
warden. 

,, 26 Verschenen het dichtstuk de Eigenbaat, met plaat van Vin-
keles, gewijd aan Ds. D. B. Bosch voor zijn vaderlands
liefde en vrijheidszucht. Verschenen bij Jeltema en Post te 
Leeuwarden: Brief over dat dichtstuk, zijnde een onder
zoek van ZEW. manier van navolging onder de zinspreuk: 
Niets blijft verholen. 

April 9 In den Frieschen boekhandel verkrijgbaar : Gedenkzuil voor 
den vader des vaderlands den onsterfelijken ridder J. D. 
Baron van der Capellen tot den Pol. Te verkoop aangeboden 
de deftige, beknopte en plaisante heerenhuizinge met twee 
vruchtbare hovingen en tuinen met de daartoe behoorende 
singels en grachten, Gerbrada-State te Oosterwierum. Even
zoo een deftig gestoelte met grafkelder in de kerk te Her-
bajum. 
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April 11 Gedeputeerde Staten besteden het herbouwen aan van de 
huizinge Cammingaburg buiten Leeuwarden tot een kruid-
magazijn. 

., 16 Te koop de achtkante steenen runmolen met den daaraan 
verbonden cementmolen aan de Leeuwardervaart op Zeven
huizen onder Franeker, gebruikt en bewoond door den koop
man Cornelis Dirks. C. Lochnaar, jager van den stadhouder 
op het Bildt maakt bekend, dat bij hem een witte windhond 
ligt, die zal worden doodgeschoten, als hij binnen 14 dagen 
niet door den eigenaar wordt afgehaald. 

,, 28 Verkoop der heerlijke stemdragende zathe en landen groot 
111 pondematen onder Niawier, genaamd de Slijpsteen. 
Boelgoed ten sterfhuize van wijlen Abraham Frederik van 
Schurman te Heerenveen. kanunnik des Capittels van St. 
Marie te Utrecht. 

„ 30 Ds. J. B. van Loenen te Noordwolde (W.St.) werpt in de 
Leeuw. Cour. de verdenking A'an zich, dat hij de schrijver 
zou zijn van een zeker extract van brief van een braven 
dorpsleeraar in de Nederl. Courant, rakende de palriotschc 
woelingen. 

"Mei 2 Overleden tengevolge van het omvallen van zijn rijtuig 
Epeus Wielinga, ontvanger-generaal van 't Comptoir der 
lijfrenten van Friesland, een kundig en eerlijk regent, die 
den zomer placht door te brengen te Marssum. 

7 De bakker Eise Proost te Vrouwenbuurt biedt 2/64 aan 
m het galjoot de Lieve Vrouwen Parochie. Verschenen bij 
A. Siccama te Leeuwarden: Onderzoek over de rechten der 
bevelhebbers en corporaals aldaar. 

12 De apotheker C. de Hosson en de kunstschilder F. C. de 
Hosson verhuizen naar het Ie huis in de groote Hoogstraat 
bij de Brol te Leeuwarden. 

18 Verschenen bij A. Paddenburg te Utrecht: Commentatio de 
inspiratione Scripturae Sacrae door Ds. L. Meijer te Twij-
zel ca. Verschenen: Deductie van J. M. van Beyma thoe 
Kingma tegen Jr. A. W. Baron van Nagel in zake het 
grietmansambt van Franekeradeel. De kastelein Sake 
Wierds op Galemadammen laat een zilveren mes verkorven 
en een brandewijnskop verhardzeilen. 

Juni 2 Het exercitiegenootschap te Franeker ontvangt een vaandel 
van een gezelschap vrouwen. 

8 Papegaaischieten op Galemadammen. 
,, 11 Verschenen bij J. Boltjes te Leeuwarden: Onpartijdige ge

dachten, voorkomende in een samenspraak over het ver-
23 
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spreide gerucht alsof de Keizer weer een nieuwe eisch den 
Staten deezer landen zou hebben voorgesteld. 

um 18 Kastelein Ate Vinnes in 't Zwart Paard bij de Zuiderpoort 
te Harlingen laat een gouden bal verkaatsen. Verschenen 
bij A. Jeltema te Leeuwarden zijn beide dichtstukjes: Wel
luidende beuzelingen. getiteld het Belkumer raadsel en de 
Schimper betaald. 

22 Verschenen bij \ . v. cl. Plaats te Harlingen de prijsverhan
deling van Hermanus Oneïdes, erfgezeten te Exmorra , over 
de beste instelling voor de vrije corpsen en schutterijen. 
Nieuw orgel ingewijd te Zweins o.a. met gezangen van 
Simon Stijl. 

27 Papegaaischieten te W ierum. 

29 Tot een jaar tuchthuisstraf veroordeeld Johannes Piers te 
Makkum, die langs de straat had geloopen, roepend: Oranje 
boven, en in een herberg : Oranje boven, de Staten er onder, 
of haalt de donder, Oranje boven, het vrijcorps onder of 
haalt de donder. 

uli 8 Schijf schieten bij den strandmeester D. la Pleur op Dijks-
hock (Barradeel) om een met zilver gemonteerd geweer. 

14 Tmkjen YVitteveen te Heerenveen reikt een vaandel uit aan 
het exercitiegenootschap aldaar. R. Dibbetz, Med. Dr. 
maakt een vers getiteld: Heldendicht aan den keizer Joseph 
I I , verschenen bij Taeke Roorda aldaar. 

½ig. 1 De magistraat van Sloten besteedt aan het maken van een 
kast voor het nieuwe kerkorgel. 

5 Schietwedstrijd om 3 medailles te Holwerd op 3 schijven, 
ter eere van Zoutmans overwinning op Doggersbank in 
1781. 

19 Verkoop van 150 pondematen te veld staand koolzaad, 
zomergarst en haver in den Hernpenser polder. Ringrijden 
van knechten en meiden op paarden aan de Galamadammen 
om een gouden ring, en zilveren mes. Verschenen bij J. 
Boltjes te Leeuwarden. Zang voor de Vrije Batavieren op 
de wijs : Vermeille rosé ! 

Sept. 5 Papegaaischieten te Perwerd, prijzen voor de romp een 
zilveren kop, voor de kop en staart elk een zilveren hecht, 
voor de vleugels elk een zilveren lepel, mits zullende niet 
meer dan 36 schutters worden toegelaten, elk houdende 
eigen kruit en kogels. 

10 Iemand genegen om het slot Scheltema met toren, tuinen 
enz. te Morra te huren, vervoege zich bij de secretarissen 
Witteveen te Metslawier en Canter te Wolvega. 
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Sept. 14 Het vrijcorps van Leeuwarden vuurt af en eindigt daarmee 
zijn zomerexercitiën, in tegenwoordigheid van de magis
traat, die voorafgegaan van de 4 stadsboden was afgehaald 
door een commissie van het vrijcorps en gevolgd werd door 
een officier en twee ordonnances. Het corps werd gecom
mandeerd door kolonel van Aylva, op Hania-State, grietman 
van W.-Dongeradeel. 

.. 16, 17 De gemalin van stadhouder Willem V arriveert met haar 
3 kinderen te Lemmer; zij soupeeren 's avonds aldaar bij 
den grietman R. L. A. de Kempenaer. Na 's nachts op de 
jachten te hebben geslapen, vertrekken zij naar Staveren, 
waar de burgerij voor 't stadhuis in de wapenen paradeert. 
Na de audiëntie heeft de maaltijd plaats ten huize van Jr, 
C. de Bigot. Vandaar gaat het naar Workum, waar de vor
stelijke familie wordt ontvangen door Prof. P. Camper. Te 
Hindeloopen paradeert het exercitie-genootschap en is er 
receptie bij den heer A. van Loon. Vandaar komt men te 
Bolsward, waar na de parade der burgerij op het stadhuis 
ten stadhuize een collation wordt aangeboden. De regen 
heeft inmiddels de wegen zoo onbruikbaar gemaakt, dat de 
reis per jacht wordt voortgezet, en men 's avonds 11 uur op 
het Schavernek te Leeuwarden aankomt. Jan Doedes te 
Hindeloopen roept met veel drift en toorn: Oranje boven, 
en wordt deswege tot een jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

,, 18 De vorstelijke personen zijn onder het gehoor van Ds. T. 
ten Bokkel. 

,, 19 Groot cercle aan 't hof; souper. Verschenen: Dirk Pieters 
Zijlstra, Korte historie en beschrijving van Franeker (1192-
1785). 

„ 22, 23 Luisterrijke viering van het tweede eeuwfeest der Franeker 
hoogeschool, bijgewoond door het vorstelijk gezin, Gedepu
teerde Staten en vele andere autoriteiten. Prof. Th. van 
Kooten spreekt een carmen saeculare uit. Concert van 30 
muzikanten onder leiding van N. A. Knock, grietman van 
O.-Stellingwerf. Verschenen bij G. D. v. d. Haak op den 
Wirdumerdijk te Leeuwarden, Feestzang op het tweede 
eeuwgetij de der stichtinge van Frieslands hoogeschool door 
G. T. de Cock. Verschenen bij D. Romar te Franeker: 
Eerste brief van Hendrik Brinksma Jzn., schoolmeester en 
dorprechter te Hogebeintum aan Prof. Dr. Petrus Hofstra 
te Rotterdam, met spotprent als titelblad. 

28 De vorstelijke personen wonen de maandelijksche bidstond 
bij in de Groote kerk te Leeuwarden, Woensdagmiddag 4 
uur, onder het gehoor van Ds. M. Eppens. 
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Oct. 6 Stadhouder Willem V komt te Lemmer aan en begeeft zich 

naar Leeuwarden. 

„ 15 Het gansche vorstelijk huis wandelt door de stad, bezichtigt 
de weekmarkt en buiten de Tuinsterpoort, langs het Vliet, 
de fabrieken van koopman T. L. v. d, Meulen. 

„ 18 De stadhouder woont dagelijks de Statenvergadering bij en 
doet met zijn familie een rijtoer door de stad in 3 koetsen 
met 6 paarden bespannen. 

19 Verschenen bij J. C. Tophuizen te Leeuwarden, boekdruk
ker over de Korenmarkt te Leeuwarden: Het 50-jarig jubel-
feest van den Eerw. en deugdrijken heer Lucas Otting, 
Roomsch priester en pastor te Sneek, aartspriester der 
Roomsche kerken in Friesland, door Josephus Schoitens, 
R. P. te Leeuwarden. De synagoge der Joodsche gemeente 
te Harlingen is een vertrek boven een pakhuis van het 
Huis der zeven gevels op den zuidkant van de Ossenmarkt 
aldaar. 

Nov. 2 De stadhouder gaat ter jacht naar het Bildt. 

„ 5 De vorstelijke personen vertrekken naar Groningen met 
hun jachten, liggende buiten de Poort voor het Oud Blauw-
huis, onder het gedonder der kanonnen op den stadswal. 
Verschenen bij J, Seydel te Leeuwarden: J. E. Mebius, 
Brieven behelzende Aanmerkingen over het samenstel der 
zuivere wijsbegeerte van G. S. Steinbart. 

„ 19 F. Rood Ermel Sr., oculist en Med. practicus, waarschuwt 
tegen zeker Joodsch kwakzalver, die op zijn naam biljetten 
uitgeeft op Friesche markten als zijn ondermeester. Hij 
beveelt zich aan voor de behandeling van blinden, dooven, 
hazemonden, kankers enz. en is te vinden buiten Harlingen 
in Grettingaburen en het Bonthuis, waar zijn theater staat 
en alle avond om 5 uur komedie wordt gespeeld. Te huur 
de bouwplaats, groot 108 pondematen, om en bij het slot 
Liaukema te Sexbierum, nader onderricht bij Mevr. Liau-
kema boven den glazenmaker Nauta op de Nieuwstad te 
Leeuwarden. 

„ 20 Verschenen bij J. Boltjes te Leeuwarden: Copie testament, 
nagelaten door Auck Peters in den jare 1534 den 14 Nov. 
nopens de stigting van 't burgerweeshuis te Leeuwarden. 
waarin een yder burger van Leeuwarden kan zien, hoever 
zijne kinderen al of niet na zijn overlijden tot hetzelve 
weeshuis gerechtigd zijn. Verschenen bij G. Tresling te 
Leeuwarden: Uitbreidinge over het zeer nuttig vraagboek 
der drie heeren predikanten Mart. Duirsma, Hildebrand 
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Meutes en G. Duirsma, ten dienste van waarheidzoekende 
en godvruchtlievende leerlingen, door Ds. Johannes Droge 
te Mar rum. 

17 Verschenen bij H. Post te Leeuwarden: Gelukwensch aan 
de eigenerfde ingezetenen van Franekeradeel, toen de Hoog-
Ed.Geb. Heer J. C. Bergsma tot hunnen grietman wierd 
verkooren, in overheerlijke trochaïsche versen. 

31 Verschenen bij D. Romar te Franeker: Tweede brief van 
Hendrik Brinxma Jzn., schoolmeester en dorpregter te 
Hogebeintum aan Prof. Dr. Petrus Hofstede. Gralda-
State te Menaldum met haar hooge poort eigendom der 
heeren Schik; van Hemmema-State aldaar nog slechts 
eenige overblijfselen te zien. Klein Hermana te Minnertsga. 
eigendom van Jhr. Jan v. Echten; Sixma Andla-State 
aldaar, verre in 't land, nabij het Klooster-Anjum staat 
ledig en is zeer vervallen; Hobbema-State te Dronrijp be
woond door Jhr. B. P. Aebinga v. Humalda; Schatzenburg 
te Dronrijp door J. L. Huber; op zijn buitengoed te Ooster
meer woont A. J. v. Sminia, secr. van de Staten; Friesma-
sathe het sieraad van Idaard; Sjuxma-State te Waeksens 
(W.D.) behoort Jhr. Harinxma thoe Slooten, voorheen H. 
W. Coenders. Voor niet zeer vele jaren was er van den 
ouden slottoren van Sirtema-State of Grovestins te Engelum 
nog een gedeelte over, maar nu is het al het oude wegge
ruimd en is een fraaie boerenwoning er voor in de plaats 
gezet; Hania-State te Holwerd bewoond door Jhr. S. D. v. 
Aylva; Harsta-State te Hoogebeintum door grietman I. J. 
de Schepper, die het betrok na oud-secretaris Coehoorn; 
Andla-State te Ried door Klaas Fontein; Eelsma te Sex-
bierum door secr. R. Smit; Kingma-State te Zweins door 
J. M. v. Beima thoe Kingma, Groot Heerema aldaar door 
wed. Mr. V. v. Glinstra; van de state Glins (Blauwhuis) 
staat nog de poort. Te Hijum liggen nog de overblijfselen 
van het eenmaal sterke slot Eminga, niet ver van Aebinga-
State. Van Lauta-State te Wier bleven toren en hoving nog 
verscheidene jaren in wezen; thans is er nog een buiten
singel en boerehuizing. Er zijn nog eenige overblijfselen 
aan te wijzen van de schans, die generaal Hans W. v. Aylva 
in 1672 in het Suameerder heideveld liet opwerpen, ten Z. 
van de Harste. 

4 Verkoop der ongemeen groote lieerenhuizinge genaamd De 
naakende mannen aan de zuidzijde van de Zuiderhaven te 
Harlingen. 
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7 Verschenen bij J. D. \, d. Haak te Leeuwarden: Brief van 
Coert Lamb. van Beyma aan den Prince Erfstadhouder. 

11 Te koop een groot hof met meer dan 400 vruchtboomen, 
waartusschen bessenboomen, groot 4 pondematen, met een 
steenen zomerhuis, aan de kleine Zijlroede bij den papier
molen te Makkum. 

14 Verschenen bij H. Post te Leeuwarden: Rapport betrek-
klijk de wagtgeîden te Dockum aan de magistraat en vroed
schap dier stad, gedaan 26 Nov. 1785 met de daarop ge
nomen resolutie en gedaan protest der heeren Fockema, 
Ripperda en v. d. Werf. Boelgoed van ruim 40 Holsteinsche 
paarden op de Lange pijp te Leeuwarden. 

18 Aanbesteding van het afbreken der oude en wederopbouwen 
eener nieuwe pastorie te Buitenpost. 

21 Aanbesteed het vergrooten van de luifel der stadsboter-
waag te Leeuwarden, alsmede het maken van een kraan. 

23 De nieuw gekozen grietman H. A. Hiddema \an Knijff 
wordt door de exercitiegenootschappen van Hallum, Mar-
rum en Ferwerd ingehaald, voor de rechtkamer op het 
Vrijhof worden drie salvo's gedaan, waarna de comman-
deerende officier van het Ferwerder corps Hendrik Brinx-
ma een aanspraak houdt. 

28 Gedrukt bij Tjalling de Vries te Leeuwarden: Translaat 
van het Hebreusch vers opgesteld door Joseph Israëls, 
beëdigde translateur binnen Leeuwarden, staande in de 
Carmina in natalem academiae Frisiacae. 

17 De magistraat van Leeuwarden resolveert om de Joden. 
die in de stad geen 5 jaar hebben gewoond ofte bij andere 
wegen daartoe geen permissie hebben bekomen, te doen 
delogieeren en dat ook geen vreemde Joden hier zich mogen 
nederzetten zonder een bewijs van ordentelijk bestaan, alles 
met het oog op het toenemend aantal Joden, alhier na toe
vloeiende, onder welke vele van een slordig bestaan, waar
over zelfs de parnassijns der Joodsche gemeente bij requeste 
hebben geklaagd (cfr. de publicatie van 21 Juli 1752). 

18 Voor de op te richten spin- en leerschool te Hmdeloopen, 
waarin men de kinderen behalve spinnen ook lezen en 
schrijven zal leeren, wordt een spinbaas en vrouw opge
roepen. 

•t 1 Verschenen bij v. d. Plaats te Harlingen: V. Slothouwer 
der Lat. school te Harlingen: Elegia ad patriam cum glorio-
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s'ssimo Francorum rege Ludovico XVf nuper pacto foedere 
jure exsultantem, 

Viaart 11 Verschenen bij J. Boltjes te Leeuwarden: Vers toegewijd 
aan het vaderlandlievencl gezelschap, ter gelegenheid dat 
het langgewenscht verbond tusschen Z.M. Lodewijk X V I 
en deezen staat gesloten, den 27 van Sprokkelmaand 1786 
binnen Leeuwarden gevierd wierde. Tevens wordt aldaar 
geleverd de 2de druk van het weekblad De Vriesche Patriot. 

R Tot een jaar tuchthuisstra f veroordeeld Jacob Rinkes Post 
te Oudega (H.O.), wegens het verscheiden malen roepen: 
Oranje boven, jimme dievels. waar binne jimme dievels van 
het vrijcorps! in de herberg en ten huize van Pt. Gkkringa 
te Koudum. 

15 Auke van der Meulen, organist der Galileër kerk te Leeu
warden laat een forto piano verloten, 28 loten à ƒ 7. Ge
straft met 8 dagen water en brood Gerrit de Vries te 
Leeuwarden, wegens overtreding der kerkelijke censure en 
het zich op ergerlijke wijze te vervoegen aan de tafel des 
H. Avondmaals, die hem was ontzegd. 

16 Rinse Gerrits Hingsteman op Lutjelollum onder Franeker 
houdt hingstebier. Ieder die zijn kapitale dekhengsten, waar
onder een kastanjebruine wil bezigtigen, wordt verzogt als
dan te compareeren. 

April 1 Verschenen bij J. v. d. Haak te Leeuwarden: Edelmoedige 
en volkslievende schriftelijke propositie door Mr. R. H. van 
Altena, raad in de vroedschap van Leeuwarden. 

17 Het vereenigd exercitiegenootschap te Berlikum en Wier 
ontvangt een nieuw fraai geschilderd vaandel aangeschaft 
door de burgerij, met een toespraak van Ds. P . Nota 
waarop de kapitein Egb. Tulner zijn dank betuigt en het 
vaandel overreikt aan den vaandrig W . van Assen. 

22 Verschenen bij J. Boltjes te Leeuwarden: I. Protest van 
Mr. Coert Lamb, v. Beyma; I I . Aanspraak van L. Oling, 
die als burgervaanclrig om eedsweigering werd ontslagen, 
toen zijn wacht een medaille ontving. 

Mei 6 Verschenen bij T. Roorcla te Heerenveen: Vaderlandsch 
Gedenkstuk ter gedachtenis van het droevig afsterven van 
des volks en vrijheidsvoorstander Johannes Hiddinga, in 
leven doctor der beide rechten, capitain van een compagnie 
van het exercitiegenootschap, overl. te Heerenveen 20 April 
1786, begraven 25 April 1786, onder geleide van het ge
nootschap, door R. Dibbetz, Med. doctor. 
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10 Te huur 2 pondematen greide aan de Tjissingeweg, ge
naamd de Spijkerboor, te bevragen bij A. P. Tinga. 
Roomsch priester op de Vleeschmarkt te Leeuwarden. 

16 Papegaaischieten te Ternaard om een zilveren kop, 2 hech
ten en 2 lepels. 

20 Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: Morgendroom 
van Lieuwe Lieuwerts betrekkelijk den met reikhalzen 
tegemoet gezien wordenden z.g.n. corporaaltjesdag of stern-
dag der burgerofficieren te Leeuwarden. 

31 Verkoop der bibliotheek van wijlen R. J. Splinter te Har-
lingen bij J. C. Tophuizen te Leeuwarden. Bij laatstge
noemde verschenen: Het verheugde weesje aan alle wel-
meenende en weldoende, wanneer de Roornschgezinde 
ouderlooze kinderen in een voor henlieden opgericht wees
huis (Galileër Kerkstraat) Dinsdag 30 May binnen Leeu
warden met vreugde ontvangen wierden door de regenten 
en regentessen. 

1 Prof. S. H. Manger te Franeker draagt het rectoraat over 
aan Prof. Joh. Valckenaer met een oratio de festo ortho-
doxiae a Graecis christianis celebrato. 

3 Verschenen : Schuldige erkentenis aan de voogden en voog
dessen van het Roomsche Weeshuis te Leeuwarden, waar
onder twee gevelschriften door A. Jeltema. 

6 Tot 3 jaar tuchthuisstraf veroordeeld de militair Johannes 
Anthonius Hartog uit Nassau-Siegen, omdat hij te Ropta-
zijl bij een aanval met blanke sabels door den executeur c.s. 
van Barradeel zich had verzet. Een andere Nassauer 
Anthoon Julgers om dezelfde reden gegeeseld en 3 jaar 
gebannen. 

10 Verschenen bij J. Boltjes te Leeuwarden: Specimen carmi-
num Lyzicorum a Joh. Henr. Keympema. 

11 Zondagmiddag 3 uur houden de gecombineerde bataillons 
der exercitiegenootschappen in Menaldumadeel hun exer-
citiën te Marssum. 

18 Zondagmiddag 4 uur houden de bataillons der exercitie
genootschappen in Barradeel hun exercitiën te Wijnaldum. 
Om dezen tijd is het een eeuw geleden, dat Zeino Joachim 
Welvelde van Burmania den eersten steen legt der nieuwe 
kerk te Gauw. 

19 Aanbesteding van het afbreken en wederopbouwen der 
schoolmeestershuizinge te Tjalbert. 
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21 Verschenen bij G. Tresling te Leeuwarden: Deductie aan 
de synode te Dokkum 14 Juni 1786 voor Jan Wiebes Keikes, 
diacon te IJlst uit last der magistraat aldaar tegen Hinne 
Sannes c.s. 

ALMANACH 
3P002Mr« CîacsHèndricks Meîlama, 
«¾gsitifîen¾.itfösbbtt Dts J¾asijmi. tonffm. 

Titelprentje van een Leeuwarder uitgave 
(1678). 

24 De kerkvoogden van L'itwellingerga vragen een goede 
dorpskîok zwaar pl.m. 1500 pond te koop. 

28 Wapenschouwing der Leeuwarder schutterij, „in uniform 
zeer proper in 't zwart met witte kousen gekleed", met fraaie 
panassen op den hoed. Het manuaal wordt zonder com
mando verricht en dan gaat men in parade marcheeren. 

1 De commissie voor de prijsvraag : Welke zijn de beste mid
delen om aan de burgerijcorpsen en exercitiegenootschappen 
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in Friesland een jaarlijks fonds tot duurzame instand
houding van dezelve te bezorgen, roept den schrijver op van 
de verhandeling die tot zinspreuk voert: ,,'t Geweer op 

schouder, 't zwaard op zij, Voor heerschzucht nooit ge-
zwigt, In d' oude dag van werken vrij. Dat maakt het leven 
ligt". Verschenen: Brief van de classis van Dokkum aan 
de vijf Eerw. dassen van Friesland raakende den brief 
van en het voorgevallene op de Chr. synoden van Vriesland 
in 1785 te Harlingen gehouden. 

8 Verschenen bij J. D. v. d. Haak te Leeuwarden: Missive 
van eenige gewezene leden van 't exercitiegenootschap te 
St. Anna aan de president van de algemeene vergadering 
van de exercitiegenootschappen in Friesland. Alsmede: 
Deductie van dit genootschap m die vergadering gegeven. 

22 Aanbesteed het afbreken van de kap der kerk te Gerkes-
klooster met een gedeelte muren en het weder opbouwen 
daarvan. 

7 Schietwedstrijd te Holwert voor leden van het exercitie
genootschap en der schutterij, om drie medailles. Tijdelijk 
houdt wegens reparatie van den nieuwen toren te Leeuwar
den het luiden dier klok op. De groote kerkklok en de kleine 
klok der Oldehoof luiden nu 's middags half drie, terwijl 
's avonds en 's morgens voor de poortklokken zullen dienen 
de klokken van de Groote, Galileër- en Westerkerk. 

23 Verhuurd een heerlijke zathe te Oldeklooster bij Hartwerd. 
genaamd Bloemkamp. groot 107 pondematen. 

10 Afscheidspredikatie over 1 Sam. 12:24—25, van Ds. S. 
Gardingius te Oppenhuizen, bij vertrek naar Wolsum. 

16 Verschenen bij D. Romar te Franeker: Samuelis Henrici 
3iangeri Commentarius. 

30 Verschenen bij V. v. d. Plaats te Harlingen: Verzameling 
van stukken rakende het voorgevallene omtrent de schut
terij der stad Harlingen in Juni—Aug. 1786. Tevens: 
Astrea, Friesche lierzang, door S. Stijl. Verkoop bij Abeltts 
Siccama. boekverkooper op de Eewal te Leeuwarden, de 
bibliotheek van wijlen Ds. Carel Limberger. emer.-predikant 
en rector te Staveren, waaronder de Tegenwoordige Staat 
A*an alle volkeren in 33 keurlijke Fransche banden, en de 
Nederl. Jaarboeken in 78 nette Blancarde banden, insecten 
in liquor, een electriseermachine met zijn apparatus enz. 

26 Een Lichtbol opgelaten, hoog 39 voet, in zijn cirkel 60 voe
ten door Ratee op de binnenplaats van het Blauwe Wees
huis te Franeker. 
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Sept. 28 De snik, die van het z.g.n. Smidshuis te Rinsumageest aan 
de Dokkumer Ee naar Leeuwarden vaart, kantelt door het 
onverwacht aanrukken van het paard, waardoor 7 personen 
verdrinken, n.1. 4 uit Lichtaard, 2 uit Rinsumageest en 1 uit 
Akkerwoude. 

Dec. 9 Verschenen bij Joh. Seydel te Leeuwarden : Joannis Schra-
deri Carmina. 

18 Aanbesteed het maken van een nieuw eiken klokhuis te 
Oldeouwer. 

,. 20 Verkocht de ringmuur om het kerkhof te Oudwoude. Ver
koop bij V. v. d. Plaats te Harlingen van 100 plaisante 
schilderijen, waaronder vorstelijke portretten, een verzame
ling uitmuntende prentkonst, vier levensgroote beelden Fau-
nus, Venus, Gladiator en Laocoon, benevens schildersge-
reedschappen. 

., 23 Verschenen bij J. v. d. Haak te Leeuwarden: Rapport 
wegens de aequivalenten aan de stad Dokkum. 

30 Te huur een fraaie buitenplaats te Pietersbierum, adres 
Jr. J. van Egten, grietman aldaar. 

31 De inkomsten van Friesland bedragen over 1786 de som 
van ƒ 2.800.000. 

1787. 

Jan. 24 A. Jeltema te Leeuwarden adverteert de uitgave der Gel-
clersche Historische Courant, waarvan J. Olivier redacteur 
i s ; no. 1—11 zijn reeds verschenen. De R.K. priesters in 
Friesland aan het hoofd van hun naamlijst in den Frieschen 
comptoiralmanak den naam gelezen hebbende van Gerardus 
Heinberg als diaken en aartspriester van Friesland, ver
klaren dat dit bij vergissing van den drukker is geschied 
en Heinberg tot hen in geen betrekking staat. De drukker 
verklaarde echter het tegendeel en is bereid de wettigheid 
der opgave te staven. 

Febr 7 Aanbesteed het afbreken van een gedeelte van den toren 
te Twijzel en het wederopbouwen daarvan. Verschenen bh' 
J. Seydel te Leeuwarden: Deductie voor Sijds Schaaft, 
raad in de vroedschap te Harlingen tegen E. M. van Beyma, 
mederaad in de vroedschap aldaar. 

blaart 10 Mevr. Wed. Major E. van Haarsma presenteert uit de hand 
te verkoopen haar heerenhuis met hoven, tuinen, singels, 
vijvers en schuitsloot naar het Kolonelsdiep te Augustinusga. 

17 Verschenen bij G. Tresling te Leeuwarden : Vrieslands Wel
vaart of Bescheiden Betoog over het staatsbestuur aldaar. 
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door Mr. J. Munniks. In een boerderij te Hempens is een 
schoorsteenboezem van Makkumer aardewerk, voorstel
lende het droogleggen van het Hempensermeer (gereprodu
ceerd in Roever en Dozy, Het leven van onze voorouders). 

Maart 24 Wie genegen is cichoreiwortels te laten hakken, droogen en 
malen, de 1000 pond voor 6 car. gl., adresseere zich bij 
J. ƒ. Beeksma te Dokkum op de Koornmarkt, die genegen 
is voor het verdiende loon goederen te nemen. Iemand ge
negen zijnde nieuwe biervendels en rinkelmanúes te koo-
pen, vervoege zich bij Jan Melis, mr. kuiper op het eind 
van de Pol te Sneek. 

April 7 Gedeputeerde Staten van Friesland besteden aan door 
de commissarissen tot de vijf-Deels dijken of Harlinger 
werken: Het slaan van twee punt kistdammen, één in de 
Noorderhaven \oor en een Ideine binnenwaarts achter 
de groote zeesluis te Harlingen. Johannes Fransen te 
Achlum en Paulus Jans te Oudebildtzijl verkoopen landrol-
len \an 18 tot 33 duim. 

14 Oproeping van een predikant of candidaat als praeceptor 
der eerste Latijnsche School te Leeuwarden op een tracte-
ment van ƒ 280 per jaar met verplichting 26 predikbeurten 
per jaar waar te nemen, waarvoor hij ƒ 370 geniet. 

20 Verkoop \an 50 zware eiken en 32 linden op den Singel 
voor de buitenplaats Driezigt te Oostermeer. 

24 Verkoop van de helft der zathe Groot Oeppema te Ter-
kaple, groot 103 pondematen, behoorende de andere helft 
in eigendom aan den koopman Bote Romkes te Warga. 

30 De dijkgraaf A. J. C. de Bere, dijkgraaf over Hemelumer 
Oldephaert ca. contributie Zeedijken, benevens het verdere 
Dijksgeregte besteden aan: een aantal roeden palagie hei
heiwerk, zoo nieuw als reparatie ten Z. en N van Stave
ren, Hindeloopen en Workum, alsmede een leverantie van 
350 lasten huissteen en 100 lasten zware balsteen en 100 
lasten handbalsteen. Verkoop ten sterfhuize van Eling 
Jouws te Wommels: chitzen en bonten, chargies, saaijen en 
baaijen, flennie, calaminken en damasten, zijden stoffen en 
greinen cantenet, mecrapdoeken, Herrenhutters overlast, 
chargie de berre enz. 

Mei 1 Verkoop van een deftige huizinge c. a. te Wijtgaard aan 
den Heereweg bewesten het priestershuis, metterdood door 
Rimke Tjitzes ontruimd. 

2 Verkoop van de helft in de voor weinige jaren gebouwde 
suikerraffinaderij in de Hofstraat te Harlingen. 
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5 Het Dijksgeregte van Wijmbritzeradeel c.a. contributie 
zeedijken, besteedt aan op Ongerzijl buiten Hindeloopen 
het slaan van eenige beugels, kisten en palagie, kistvullen en 
repareren van aardwerk in gedagte contributie, alsmede de 
leverantiën van 800 greenen palen, 24, 21 en 16 voets kant 
en 150 lasten zware, puntige balsteen; conditiën bij den 
dijkssecretaris te Sneek en den dijksopzigter te Hindeloopen, 

26 De trekvaart van Leeuwarden naar Sneek is eenigen tijd 
onbevaarbaar wegens slatting. 

6 Verschenen te Leeuwarden bij G. Tresling: Uitbreidinge 
over het Vraagboek van Ds. Marten Duirsma, Hildeb. Men-
tes en Duirard Duirsma. ten dienste van waarheidzoekende 
en godsvruchtlievende leerlingen, door Ds. Johannes Droge 
te Marrum. 

9 De kerkvoogden van Warga bieden het kerkorgel te koop 
aan. Verschenen: J. Munniks, Vrieslands welvaart of be
scheiden betoog over het staatsbestuur aldaar. 

25 Het Hof veroordeelt Lieuwe Christoffels te Bolsward, die 
voorgaf clat hij betooverd was, kon genezen en gestolen 
goederen kon aanwijzen. Hij wordt ruglings op het schavot 
aan de paal gebonden en J4 uur ten spektakel gesteld met 
een papier op de borst waarop stond geschreven: waarzeg
ger en bedrieger; en voor 4 jaar in het tuchthuis opgesloten. 

30 Froukje van der Meer, Duitsche mutsstijfster in de Bolle-
manssteeg te Leeuwarden, verkoopt allerbeste gekookte 
stijfsel om Duitsche mutsen te stijven. 

7 Theodorus v. d. Weide, koopman in Saxische porceleinen 
drink- en pronkglazen, staat op de Leeuwarder kermis met 
zijn kraam tegenover de Fraterniteit. 

14 A. Solaro, Italiaander, staat met zijn kraam bij de Waag, 
voorzien van Engelsche schilderijen met zwarte vergulde 
lijsten à ƒ 6 het paar. 

5 Johannes Snijder te Leeuwarden roept openlijk: Vivat 
Patriotten, Oranje in de goot, Patriotten boven, de Prins 
naar de bliksem, en zingt: Al is ons Prinsje nog zoo klein, 
evenwel zal hij verdomd zijn. en deswege voor een half jaar 
gebannen. 

8 «De schutterij en het exercitiegenootschap te Sneek -verrich
ten hunne generale exercitie op het exercitieveld buiten de 
Waterpoort. 

11 Iemand genegen op Mei 1788 het slot Scheltema c.a. te 
Morra te huren, gelijk als het nu door overste Sluiternian 
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gebruikt wordt, kan de voorwaarden vernemen bij de secre
tarissen Witteveen te Metslawier en Canter te Wolvega. 

17 Verhuring van boomvruchten op Osinga-State te Dronrijp. 

20 _ Verkoop van 1/10 van den in 1767 en 1768 gestichten 
papiermolen van Jan Iemes Tichelaar onder Idsegahuizen 
bij Makkum aan de Kleine Zijlroede, waarbij 10 arbeiders
kamers, hebbende de molen 80 voet vlucht. 

25 Verschenen bij V. v. d. Plaats te Harl ingen: Vertoog ten 
aanwijzinge van het zeekere middel, waardoor de zeeman 
iederen nacht zijne waare Lengte kan te weet en komen uit 
de stand en de verschijning der starren door Matthijs Adolf 
Idsinga, van Harlingen, oud-secretaris. 

30 Pieter Fontein onder de klokslag te Franeker en J. C. de 
Beere uit Koudum, aanhangers der Franeker rebellie nemen 
gevangen 's lands ammunitiemeester Ennius Harmen Berg-
sma, die op order van Ged. Staten naar Harlingen ging en 
zijn terugreis over Makkum nam. Tusschen Wons en Wit-
marsum dreigden zij hem met pistolen en dwongen hem zijn 
rijtuig te verlaten. Zij namen hem mee naar Franeker, waar 
buiten de poort een detachement gewapende vrijcorporisten 
van Wonseradeel zich bij hen voegden. 

t. 12 Wordt geadverteerd, dat de gewone nachtschuit van Leeu
warden op Harlingen voorloopig niet 's avonds 10, maar 
's morgens 4 uur van Leeuwarden zal varen. 

16. 17 Pieter Fontein en Adrianus Alma gaan uit naam van de 
gepretendeerde Staten te Franeker naar Sneek waar zij de 
landscollectepenningen opeischen bij de collecteurs met be
hulp van een detachement soldaten. Zij krijgen 17000 car. gl. 
los, sluiten deze in een kist en laten deze brengen in een 
herberg te Sneek en van daar naar Franeker. 

19 De Leeuw. Courant bevat een dreigbrief aan Martinus 
Scheitema te Heerenveen en Joh. Casparus Bergsma door 
C. L. v. Beyma c.s. die zich te Franeker als de wettige 
Staten van Friesland hebben opgeworpen, hen dreigende 
hun bezittingen te zullen verwoesten en Friesland onder 
water te zetten, wanneer er meer krijgsvolk in de provincie 
werd gehaald, ,,al waren het ook de eerlooze Plettenber-
gers". Met het oog op de turbulente tijdsomstandigheden 
worden te Leeuwarden de wachten verdubbeld. De Staten 
van Friesland kennen aan de 10 compagnieën schutterij, die 
op de Groote Raadkamer te Leeuwarden beloofd hadden 
de stad tot het uiterste te verdedigen, een aanzienlijk dou-
ceur toe en ,,ingevalle onverhoopt eenig schutter (dat God 
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verhoede) mogte worden gewondet of dat hij zelve het leven 
mogte komen te verliezen, zal voor hun weduwen en kin
deren worden gezorgd.' ' 

Ken detachement militairen trekt uit Leeuwarden met eenige 
veldstukken ter beteugeling van de rustverstoorders, die te 
Stiens samenschoolden, daar een verschansing en batterij 
met een stuk kanon aanlegden, de wegen opgroeven en de 
passage belemmerden. Nadat eenige schoten waren gedaan 
hebben de militairen de batterij weldra doen zwijgen en is 
de bende gevlucht. Verschenen bij J. C. Tophuizen, boek
drukker over de Korenmarkt te Leeuwarden: Godvreezen-
de bedenkingen over de tegenwoordige beroerten in Neder
land à 2 st. 

De Staten van Friesland trekken alle resoluties in omtrent 
de wettiging der exercitiegenootschappen, vrijcorpsen enz. 
en vaardigen het bevel uit dat men zich niet meer gewapend 
op straat mag vertoonen en dat binnen 8 dagen alle wapens 
der vrijcorpsen moeten worden uitgeleverd. Aan de Sneeker 
trekvaart onder Deersum een nieuw huis gebouwd, die
nende tot een overhaal over de vaart, zoowel bij nacht en 
dag en waar de beurtschippers brieven enz. naar Deersum 
kunnen afgeven. 

De gepretendeerde Staten van Friesland zijn des nachts uit 
Franeker gevlucht naar Staveren en elders. Paulus Hyacyn-
thus Romar te Franeker, van wien nog twee Jacobijnenmut-
sen over zijn met het opschrift: Vive la Republique, en 
L¾erté ou la mort, vlucht en stelt van zijn ervaringen een 
journaal op. 

Een detachement militairen vertrekt uit Leeuwarden naar 
Franeker onder bevel van majoor W . Guerin om aldaar 
garnizoen te houden. 

Een detachement infanterie en een escorte cavallerie, voor
zien van eenige veldstukken onder commando van kolonel 
J. de Schepper, trekt uit Leeuwarden naar Bolsward, Wor-
kum en Staveren om de aldaar saamgerotte menigte, die uit 
Franeker is gevlucht, te verjagen. 

Wegens herstel van den prince van Oranje in zijn hooge 
ampten te 's Hage, begeven alle rustminnende ingezetenen 
te Balk bij publieke afkondiging zich 's avonds 5 uur naai
de Botermarkt en van daar naar de herberg de Roskam 
om daar tot den volgenden morgen den onderlingen vrede 
te drinken in gezelschap van den pastoor en de leeraars dei-
Mennonieten gemeente. Ds. P . Cramer houdt een geschikte 
aanspraak. 
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Sept. 29 Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden : Heilzaame Raad 
voor de manhafte Keezen, alias Nooit vechtende wapen
dragers, een zangstukje à J^ st. Alsmede: Onderschept plan 
der z.g.n. Nieuw-modische patriotten, onder de zinspreuk: 
Raakt Friesland in ons magt, dan zal de rest wel vlotten. 
Uit het Fransch vertaald. Verschenen bij H. Post te Leeu
warden: De opklarende Oranjezon, dichterl. afbeelding 
à 1 stuiver. 

Oct. 1, 4 Een detachement cavallerie van luitenant generaal Stave-
nisse Pous en het 2e bataillon van den prins van Waldeck 
komen in verschillende plaatsen van Friesland in garnizoen. 

,, 13 Verschenen bij Tjalling de Vries, boekdrukker in de Korf-
makerssteeg te Leeuwarden: Dankzegginge, Lof geving en 
Gebed er herstelling van zijn Doorl. Hoogheid, den prince 
Oranje, in groot plano opgesteld en getranslateerd uit het 
Hebreeuwsch door Joseph Israëls, voorzanger en voorleezer 
van de Joodsche gemeente aldaar. 

,, 19 Veiling van 200 à 300 beukenstammen op Eysfnga-State 
onder Rinsumageest. Verschenen bij C. R. Hake te Rotter
dam, G. N. Heerkens, Aves Frisicae, met titelprent. 

,, 24 Verschenen: I. Brief aan alle vroome en getrouwe in den 
Lande bijzonder in Friesland; II. Brief aan Helhond de 
Beer in dato 18 Sept. 1787 over het aanhouden van mijn 
bedienden; III. De doot in de pot of aanspraak aan drie 
Geref. predikanten, de heeren G. Lemke, Joh. v. Assen en 
A. R. Merites tot Harlingen; deze 3 geschriften door Joh. 
Mecima, drogist en chocoladefabrikant te Harlingen. 

26 Daar de openbare rust en veiligheid te Franeker zijn her
steld, wordt de hervatting der academische lessen afgekon
digd. 

3 Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: Rijmlerij van 
een Mennoniet en Arminiaan, het Antwoord van den Sou-
verein en de vrolijke Calvinist, na de omwenteling door een 
voorstander der wettige constitutie, à 1 st. De magistraat 
van Dokkum roept een nieuwen torenwachter op, het blazen 
op de trompet genoegzaam verstaande. 

17 Te bekomen bij A. Jeltema te Leeuwarden: De herstelling 
van Zijne Doorluchtige Hoogheid Willem V, een dichtstuk 
door J. B. à 1 st. 

19, 20 Verkoop der f raaije bibliotheek van Claas Fontein te Har
lingen. Verschenen bij H. Post te Leeuwarden : Honderd 
rijmregels, verbeeldende het Franeker patriottenleven, à 2 st. 

Nov. 
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Nov. 26 De leden der ontbonden fraterniteit te Leeuwarden ver

gaderen in het gewezen fratemiteitshuis om over dat huis 
met goederen een besluit te nemen, evenals op 9 Jan. 1788 
die van Dronrijp over hun huis. 

,, 28 Men richt eerebogen op A-oor het huis van den grietman 
Martinus A-an Scheltinga te Heerenveen, door wiens toedoen 
vooral, Friesland een wettige constitutie heeft verkregen, in 
weerwil van allerlei hoon en smaad, op princesse jaardag 
hem aangedaan. In de bogen hing een bord met dit rijm: 
Erkentenis deed dees Boogen stigten. Waarvoor de Nijdt 
en afgunst zwigten. De vrijheid was bijkans ontluisterd, 
Nu ligt losbandigheid gekluisterd. 

Dec. 14 C. L. van Beyma te Ternaard door den stadhouder opge
roepen om zich voor het Hof te verantwoorden wegens zijn 
staatkundige misdrijven in de Franeker troebelen. 

15 Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: I. Boezemzugt 
op het overlijden van Ds. Theodorus ten Bokkel aldaar; II. 
Treurzang op de uitvaart van Ds. ten Bokkel door D. S.; 
III. Rouwbeklag aan de Herv. kerkgemeente te Leeuwar
den bij het overlijden van Ds. ten Bokkel; IV. Biddende 
Traanen gestort bij het lijk van den jongenheer Folkert 
Pieters Schellingwou in het ijs overleeden 28 NOA?. 1787 
door. F. v. d. P. Verschenen bij H. Post te Leeuwarden: 
Beweegingen van een corps koniuglijke Pruisische troupen 
in Holland in den nazomer van 1787. 

19 Boelgoed op het hornleger A-an het huis Lettinga onder 
Britsum van een partij schoone esschen. Dr. Gadzo Coop-
mans te Leeuwarden door het Koninklijk Genootschap te 
Parijs bekroond met een gouden medaille wegens zijn ver
handeling over de sprottw. 

21 Arent Julianus Carel de Beere te Koudum, een der hoofd
leiders der Franeker troebelen geciteerd om voor het Hof 
te verschijnen. 

29 Verschenen: Kort, oprecht en onpartijdig verhaal van het 
gebeurde in de onlustige omstandigheden te Workum, door 
Ruurd Wopkes, koopman aldaar. Verschenen bij D. v. d. 
Sluis te Franeker: Gebeurtenissen te Franeker. 

31 Verkoop van het fraternitejtshuis tegenover de Waag te 
Leeuwarden en een huizinge bestaande in 2 kamers ten W. 
van de fraterniteit, staande in de Vermaningsteeg te Leeu
warden. 

23 



354 
1788. 
jan. 9 Verkoop \an het gewezene fraterniteitshuis te Dronrijp. 

Verschenen: Opwekkelijke reize na den zaligen hemel van 
den WelEerw. heer Theodorus ten Bokkel, door Joh. Me-
cima, drogist te Harlingen. 

„ 14 Verkoop op afbraak van 6 loodsen der leerlooierij van H. 
Victoor op het Schoenmakersperk te Leeuwarden. 

15 Verkoop van 800 eiken op den cingel van Jhr. S. van 
Hiemstra te Oenkerk. 

,, 16 De prins van L. van Waldeck, benoemd tot commandant der 
Friesche troupes, legt in handen der Staten den eed van 
trouw af. 

22 De schutterij -van Leeuwarden ontvangt van de Staten 20 
trommen, die van Harlingen 10 als eereblijk voor hun ge
drag in de troubles van 1787. Verschenen bij Petrus Doe-
kema te Groningen: Dispositiën der merkwaardigste kerk-
orgelen, welke in Friesland, Groningen en elders aange
troffen worden door N. A. Kuock, j . U. Dr. grietman v. 
Ooststellingwerf, gecommitteerde Staat ten landsdage. 

26 Verschenen bij H. Post te Leeuwarden: De Ludemansche 
bullebak ontmaskerd, in samenspraken tusschen Willem en 
Lodewijk over de voorspelling nopens het wonder jaar 1788 
in de Triumphzaai -\an Dr. J. C. Ludeman. 

Febr 8 De vaandrig Jan van der Wijck van het 2e bataillon van 
den kolonel Schepper in de compagnie van den luitenant 
kolonel v. Burmania, in garnizoen te Harlingen, wordt van 
zijn militaire charge ontslagen en gebannen uit Friesland 
op poene van de galg, omdat hij op Zondag 2 Sept. 1787 
de wacht heeft verlaten, om 11 uur uit zijn kwartier is 
gegaan, dien nacht uit zijn garnizoen is vertrokken en zich 
begeven heeft naar Franeker om aan de troubles deel te 
nemen. 

,. 11 Verkoop van huis en kelder op het Aarden Walt je te Leeu
warden, -ian ouds Het Oude Raadhuis genaamd, door 3-
huisgezinnen bewoond, doende ƒ 140 per jaar. 

., 17 ). Spoorman, orgelmaker te Franeker, laat een gekleurd 
bureau-orgel verlooten, 't lot een gouden ducaat. Antoni 
Solaro Jr., die lang heeft gereisd in Italië en Frankrijk en 
thans woont bij zijn vader op de Nieuwstad te Leeuwarden, 
die landkaarten, opxicaspiegels, violen, hobofluiten, vuur
werk enz. verkoopt, beveelt zich aan in het beeldhouwen en 
antieksnijd en. 

18 Te koop de huizing e op den Grachtswal te Leeuwarden, 
bewoond door wijlen den beeldhouwer en antycqsnijder H. 
Berkebijl. 
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Febr. 26 Verkocht de eekmolen van de erven Hyltje Tjerks ten N.O. 
der Houkesloot bij Sneek. 

Maart 1 Te koop bouwmaterialen van de afgebroken Ponga-State te 
Marrum, o.a. „een groot deurkozijn met schietgaten en een 
licht er boven". 

„ 8 De verjaardag van Prins Willem V gevierd met het lossen 
van het geschut, 6 maal op de stadswallen te Leeuwarden, 
parade te 1 uur en illuminatie van vele huizen o.a. de stads-
schuttersdoele, de sociëteit bij J. IJsenbeek en het koffie
huis bij P. Algra op den hoek van den Wirdumerdijk. Ook 
in de omliggende dorpen wapperen vlaggen van den toren 
en worden de klokken geluid. Te Franeker houden de pro
fessoren een vroolijken maaltijd in de senaatskamer en de 
voorzaal der academie was 's avonds geïllumineerd. Toch 
waren strenge publicaties gedaan tegen rustverstoorende be
wegingen. Verschenen: Lof en beloften der Joden in deeze 
booze dagen in de Zeven Provintien tot aan de einden der 
aarde, door J. Mecima te Harlingen. 

18 Door Gedep. Staten aanbesteed het droogmaken van den 
N. en Z. uitloop van de Nieuwe Zijlen te Engwieruni, met 
zware reparatie aan het metselwerk. 

,, 22 Te koop de deftige chirurgijnswinkel met disteleervaten, 
ketel, enz. van chirurgijn Heydanus te Stiens. 

„ 26 Verkoop der huizinge van wijlen Marten Harings de Koe, 
grootkofschipper te Woudsend, en van den lakenwinkel. 
genaamd het Engelsch Laken, waarin meer dan een eeuw 
die zaak is gedreven, van wijlen Old burgemeester Jarig 
Westra, op de Botermarkt te Harlingen. 

April 1 Het nachtschip van Leeuwarden op Harlingen begint weer 
te varen. Verpacht de vrije konijnen jacht op Schiermon
nikoog voor 5 jaar met een boerderij groot 60 pondematen 
deels omdijkt, gebruikt bij wijlen Schelte Zaakes, inlichtin
gen bij drossaard Wiaerda. 

8 Aanbesteed het afbreken der oude en het herbouwen van 
een nieuwe kerk te Scherpenzeel. Boelgoed ten huize van 
J. M. v. Beyma thoe Kingma te Sweins. 

12 Besnijdenis in de Synagoge te Leeuwarden der drie drieiing-
zonen van Samuel Nathans Turk aldaar. 

19 Verschenen bij H. Post te Leeuwarden; I. Reisbeschrijving 
van 6 jongeheertjes na het land van Geluk enz. II. De Ver
kwistende veenboer. 
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April 26 Te koop de steenhouwerij van Jelle Agema te Harlingen. 

Verschenen bij D. Romar te Franeker: Elogium H, Vene-
.mae auctore J. H. Verschuif. 

6 Aanbesteed de torenreparatie te Blesdijke, Verschenen bij 
A. Jeltema te Leeuwarden: Treurdicht van eenen berouw -
hebbenden, boetvaardigen nieuwmodischen patriot, uitgeboe-
zemd in zijnen kerker op den 19 van Grasmaand 1788. 
Verschenen een satyrieke plaat met het onderschrift: „Wv 
rijden naar St. Omer" à 6 st. 

,, 28 Ter verantwoording geroepen Albartus Lycklama à Nijeholt, 
vroeger te Bolsward, die zich als luitenant der vrijwillige 
schutterij, trots het placcaat van 4 Sept. 1787, gevoegd heeft 
bij de oproerige manschappen te Franeker en zich met een 
detachement vrijcorporisten, onder commando van Bernar-
dus Jelgerhuis te Franeker naar de Lemmer begaf en dit 
13 Sept. 1787 bezette, toen naar Sloten ging, waar hij de 
bruggen liet ophalen, de stadspoorten en boomen sluiten, 
zich meester maakte van 11 stukken kanon op den Wal en 
deze transporteerde naar de Lemmer. Verder had hij 25 
Sept. 1787 in de Lemmer van den collecteur Cornelis Wit-
teveen geld geëischt en 2938 car. gl. gekregen. 

Mei 30 Aanbesteed het maken van een nieuw klokhuis te Dijken 
bij Langweer. Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: 
Atschriklijke reise na de rampsalige hel eens moetwilligen 
godloosen of zoogezegde patriot door Joh. Mecima te Har
lingen. 

juni 9 E. Epkema, 2e praeceptor der Lat. scholen te Leeuwarden 
benoemd tot rector der Lat. school te Dokkum. Te koop een 
brave en ruime huizinge, staande op den zuidkant van de 
Schritsen te Harlingen, genaamd 't Schoenmakersgildehuis. 

] uîi 1 j . W. de Crane, rector der Lat. school te Dokkum, vertrekt 
naar Enkhuizen. Kersenverkoop op het slot te Minnertsga. 

Aug. 19 Verschenen bij A. Siccama te Leeuwarden: Neerlands God 
verheerlijkt in Neerlands Verlossing, opgedragen aan Prins 
Willem V, door Ds. S. van Andringa te St. Jacobi-Parochie. 
Verhuring van het appelhof van Hania-State te Holwert. 

,, 24 Op Prinsenjaardag wordt de oranjevlag te Dronrijp met 
brandende pijpen, slijk en vuil besmet. 

Sept. 4 Ds. Franciscus Hellendoorn Cramer te Suawoude ca. is 
door Gedep. Staten afgezet omdat hij het formuliergebed, 
voorgeschreven bij resolutie van 12 Nov. 1787 niet heeft 
gebeden, maar hoonende en rustverstoorende uitdrukkingen 
in zijn gebeden heeft gebezigd jegens den Souverein. 
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11 Aanbesteding op Gralda-State te Menaldum van het slatten 
van 400 roeden vaart loopende van deze state tot de Menal-
dumervaart. 

24 De boekdrukker H. L,. van Buma te Sneek door Gedep. 
Stalen veroordeeld in een boete van 100 gouden Friesche 
rijders wegens het drukken van zekere lijst der gevangenen 
om de zaak des Vaderlands op het gedemolieerde blok- of 
gevangenhuis binnen Leeuwarden. De regeering van Har-
lingen besluit tot het laten slaan van eene medaille voor de 
schutters aldaar wegens trouw tijdens de troubles in 1787. 
De medaille verbeeldt aan de eene zijde het beeld der vrij
heid, dragende in de rechterhand den hoorn des overvloeds 
en steunende op een piëdestal, waarop 't wapen van Har-
lingen, in de linkerhand de hoed. Voorts wordt dit beeld 
belaagd door eenige monsters uit den grond oprijzende, 
maar door een gewapenden arm afgeweerd. De andere zijde 
voert eenig wapentuig, waaronder de woorden: ü e vrijheid, 
staat en stad. Door muitzugt aangerand, Ontstak der 
schutt'ren moed, Voor 't kwijnend vaderland. Boelgoed van 
meubelen enz. op het slot van wijlen Jr. W. Baron thoe 
Schwartzenberg, grietman over Wonseradeel te Hichtum, 

13 Boelgoed van meubelen, porselein, koper, tin, jacht- en 
vischgerei, 4 kanonnen ten huize van wijlen grietman 
Schwartzenberg te Rinsumageest. 

18 Te koop de heerlijke zathe Adema-State bewoond door 
Dieuwe Tijsen aan den heereweg te Bozum. 

3 Nicolaus Smallenburg J. U. D. houdt zijn inaugureele rede 
tt Franeker: De of ficio ejus, qui juris Romanae tradere stu-
dct. Verschenen bij P. N. Domars te Franeker: Verhande
ling over het nadeel van het uitvoeren van hooij en stroo 
uit de provintie van Friesland, door jr . J. v. E. 

7 Verkoop van 300 beuken en iepen staande op de aan elkan
der grenzende hornlegers van Jornsma en Geringa-State 
aan de Stienzervaart onder Britsum. 

12 De kerkvoogden van Kooten besteden aan het maken in de 
kloosterkerk aldaar van een nieuw verwulf, nieuwe banken, 
nieuwen vloer onder de banken. 

17 Verkoop in het Heerenlogement te Harlingen een collectie 
schilderijen van Jan Steen, Wouwerman, Maas, Hondekoe-
ter, Dubbels, Molenaar, Berestraten, van Gorien—Maus, 
Brekelenkamp, Droogsloot enz., de catal. bij v. d. Plaats 
aldaar. 
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Xov. 25 Jr. Willem Frederik Schralenbach v. Burmania. heer van 

Jouwsma-State te Perwerd heeft op zijn state door Jacob 
Tjerks een overjaars varken laten slachten dat bij loting-
gewonnen is en gemest door Jetse Wijtzes, huisman op Ter 
Gragt en heeft gewogen aan schoon spek 703 pond aan de 
balk en 63 pond smeer. 

Dec. 3 Groote houtverkoop in Haersmabosch te Bergum aan den 
zomerweg. 

13 Verschenen bij J. D. v. d. Haak te Leeuwarden: Deductie 
freule Elisabeth Anna v. Aylva tegen Jr. P. F,, v. Harinxrna 
thoe Slooten en Jr. A. v. H. th. SI. en J. C. Bergsma aan 
de Staten v. Friesl. inzake de geschillen over het grietmans-
ampt van W.-Dongeradeel. De kunstschilder C. Franck te 
Leeuwarden presenteert zich tot het schilderen van kamer
behangsels, hetzij bloemwerk, veldgezichten, historiën, het 
maken van schoorsteenstukken enz. 

„ 15 Overleden aan een borstkwaal Mr. Petrus Brandsma, Raad 
ordinaris van Friesland, oud 37 jaar en 2 maanden. 

,, 20 Benoemd tot hoogleeraar te Franeker in litteratuur, histo
riën en poëzie J. W. de Crane, rector der Lat. scholen te 
Enkhuizen. Verschenen bij Wed. G. Tresling te Leeuwar
den : Deductie voor Mr. J. C. Bergsma c.s. deducenten tegen 
Johan v. Hylkema c.s. deduceerden. 

1789. 
Jan. 7 Te koop de herberg het Schippersgezelschap aan den Zuid

kant van de Noorderhaven, bewesten de Vischmarkt te Har-
lingen. 

,, 13 Inhuldiging te Hoiwert van Jr. P. E. v. Harinxrna thoe 
Slooten als grietman met eerebogen, met paarden en sleeden, 
die sierlijk waren opgetooid met oranjelinten, 3 stukjes 
kanon werden gelost, de klokken geluid, de mederechter T. 
Heeringa hield een toespraak in de herberg de Zwaan. Daar
na begaf zich de stoet naar het slot Tjessens, terwijl de 
wapens van v. Harinxrna en van W.-Dongeradeel werden 
A-ooropgedragen. Nadat men daar was onthaald, bracht men 
den nacht verder in vroolijkheid door. 

15 Een liefhebber in Vriesland, uit achting voor de weten
schappen, meent een middel te kunnen vinden om het ver
schil der proportie van den Diameter tegen de circumferen-
tie van een cirkel, waarnaar honderden van jaren is gezocht, 
zo niet geheel uit den weg te ruimen, ten minsten veel nadei 

- te kunnen bepalen, dan tot nog toe is geschied: Verzoekt 
derhalven aan alle liefhebbers dezer wetenschap deze onder-
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staande vraage, met een volledig uitgewerkt antwoord in 
arithmetische getallen, getekend met de naam en woonplaats 
voor 1 April 1784 te willen overzenden aan J. v. d. Haak, 
boekdrukker te Leeuwarden. Na dien tijd zullen alle ant
woorden worden gedrukt en agter dezelve het uitgewerkte 
antwoord, met de naam en woonplaats van dezen liefhebber, 
om dan door het oordeel der onpartijdiger! de waarheid klaar 
te kunnen zien, denke dat hierdoor veel dienst aan alle be-
minnaren dezer wetenschap zal geschieden. De vraage is: 
Als de inhoud van een cirkel is 10.000, hoeveel is dan de 
diameter in den omtrek van dien cirkel ? 

3 Verkoop van pl.m. 400 eiken op de Brink te Elsloo, 
11 Te koop een groote hoeveelheid beste drooge sponturf, de 

ton een sestehalf, staande in de Gaastmeer. De Gaastmeerder 
turf was toen veimaard. 

15 Frans Spindler richt te Franeker een Fransche school op. 

25 Verschenen bij P. Conradi te Amsterdam dl. X van 't 
Beroerd Nederland, waarin het verhaal der gebeurtenissen 
in Friesland, gedurende 1787 (door Prof. A. Ypey te Fra
neker). Verhuring der buitenplaats bewoond door den heer 
Huber te Dronrijp. 

Maart 3-28 Curatorenbenoeming inzake de verbeurdverklaarcle goederen 
der voortvluchtige patriotten- Hector Livius v. Altena te 
Tietjerk, Harmanus Zachetis Attema, Willem fîogebrug er. 
Broer Feenstra te Sneek, Jan Roorda te Tjummarum. Ayzo 
v. Boelens te Makkinga, Ar ent Julianus Carel de Beere te 
Koudum, Pieter Breugeman en Reinder v. Klef fens te Dok-
kum, Jr. Ernst Frans v. Aylva te Weidum, Horatius Plid-
dema van Knyff te Ferwert. 

., 4 J. des Communes te Leeuwarden executeert met adsistentie 
der voornaamste liefhebbers aldaar het zangstuk Stabat 
Mater, à grand orchestre, gecomponeerd door J. Haydn. 
's avonds 5 uur op de groote zaal der Stadsschuttersdoele, 
entre voor een heer ƒ 1 , met dame ƒ1.50. 

,, 7 Verschenen bij H. Post te Leeuwarden: Vervolg van het 
Gedenk-Almanach der gewapende burgerlijke bedrijven 
Ioopende over het gebeurde te Franeker, Makkum, Woi-
kum, Staveren, Hindeîoopen, Sloten, de Lemmer, Stiens enz. 

10 In de Bollemansteeg ten sterfhuize van Jr. W. Baron thoe 
Schwartzenberg en FI. grietman van Wonseradeel, verkoop 
van zijn bibliotheek, kaarten, prenten, medailles en rari
teiten. 

F P K 
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Maart 17 Verkoop der Yennaarde dubbele gleij bakkerij, eén daarvan 

voor 8 jaar nieuw aangebouwd met wind- en paardemolens. 
ovens, houtschuur, aardbakken, zand- en steenbakken. zoo-
als bij den oud-hopman Joh. Spannenburg gedreven werd. 
gelegen even buiten de Kerkpoort te Harlingen. Hij is 
bereid aan den kooper het geheim, waardoor zijn steengoed 
boven anderen uitmunt, mee te deelen. 

21 Te koop het welbezeilde boterkofschip varende van Akkrum 
op Amsterdam. S. Rienstra, gleijbakker te Harlingen, 
voornemens zich van de negotie te ontdoen, presenteert zijn 
gemaakte steentjes en schotelgoed te verkoopen. 

April 9 Overleden te 's Hage Prof. Petrus Camper, vroedman van 
Workum, Gedep. v. Friesland. 

15 Verschenen bij H. Post te Leeuwarden, boekdrukker: 
I. Treurgalm op het overlijden van Prof. P. Camper; II. 
's Werelds ijdel in vergelijking van de grootheid Gods. 
beide gedichten van den uitgever. 

17 Boelgoed van winkelgoederen, bedden, mans- en vrouwen-
kleederen en van een groote kraam 14 voet lang en 7 voet 
diep ten huize van den mennisten leeraar Arnoldus Abeles 
Veenema te Rottevalle. 

20 Aanbesteed het wegnemen van een houten gangbrug te 
Menaldum en het bouwen van een nieuwe steenen pijp. 

22 Verhuring op de Lei je, voor de voogden van Marcelli Gast
huis, van de Scharrengrazen in de Leijster Buureweide. 
Curatorbenoeming inzake de verbeurdverklaarde goederen 
der voorvluchtige patriotten Sicco Douwe v. Aylva te Hol-
wert en Coert Lamb. v. Beyma te Ternaard. 

Mei 9 Froukjen Alderts, kapmaakster te Bergum adverteert een 
geneesmiddel tegen Êngelsche ziekte, uitwendig gebruik, 
à ƒ 1 het fleschje. De procureur fiscaal D. Feenstra te 
Leeuwarden adverteert dat hij wettig gelast is om -\oor 
Paul Daniël Visser van Echten te Norderney, kleinzoon van 
wijlen Hans Christoffel v. Echten, thans te Leeuwarden, 
als wettige bezitter of beneficiant van Annaleengoederen in 
Friesland in te vorderen de huren en opkomsten der landen 
en effecten van dit leen. 

10 Gedep. Staten v. Friesland gelasten de classes geen kerkel. 
approbatie te geven op beroepingen van predikanten, die in 
naburige provinciën door politieke resolutiën bij de troubles 
in 1787 zijn ontzet. 

,, 16 Bekroond de prijsverhandeling van Jelle Jacobi, stadsbouw
meester te Harlingen en Simon Miedema, strandmeester der 
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Vijf deelen, met 80 gouden ducaten over de beste middelen 
om door afleiding van den stroom den buitendijk der 
Zurigeroord tegen de woede der zee te beveiligen en de 
strandaanwas te bevorderen. Rn welke gevolgen staan er 
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geboren te worden, mdien de Zurigeroord wordt geaban
donneerd. Mr. C. v. d Burgh, burgemeester van Bolsward 
verbannen. 

Mei 18 Aanbesteed het afbreken van een gedeelte der oude en het 
maken van een geheel nieuwen kerktoren te Achlum. H. L. 
v. Buma te Sneek geeft uit het tijdschrift De Friesche 
Boode. 

Juni 3 De kerkeioud&en en de ring mum om het kerkhof te Koî-
Jum op afbraak verkocht. 
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6 Dr. E. Relotius te Sneek adverteert dat zijn jeneverstokeril' 
onlangs door een eerlóozen schelm onbruikbaar gemaakt, 
thans weer continueert. 

15 Verkoop der weiger eg uleercle en plaizierige huizinge, staan
de bij 't Blokhuis op den hoek van 't Walt je, het oud Hinxte-
wad genaamd. Prof. J. W. de Crane houdt te Franeker zijn 
inaugureele rede ,,de perfecto historico". 

20 De boeren van Kollumerland ca. maken bekend, dat zij 
zich bij onderling akkoord hebben verbonden om de zoetc-
melkskaas niet langer, als voor dezen gebruikelijk was, op 
leverantie te brengen aan vaste kooplieden, maar Dinsdags 
te Kollum op de markt om ze daar uit de hand te verkoopen. 

24 Verschenen bij H. L. v. Buma te Sneek: Afscheidsrede-
voering van Jr. E. S. G. J. van Burmania Rengers, griet
man van Wijmbritseradeel en van Jr. R. B. van Lijnden, 
grietman van Opsterland, als commissarissen politiek ter 
synode te Sneek 12 Juni 1789 uitgesproken. Verkoop van 
Dekama-State te Weidum, bewoond door Jr. E. F. v. Aylva, 
geboden 2000 goudguldens, en van diens huizinge op de 
Tweebaksmarkt te Leeuwarden, geboden 3200 goudguldens. 

4 Bekroond het prijsantwoord over een aanprijzing van het 
onderzoek der H. Schrift, zo voor ons zelven als met onze 
huisgenooten, door Ds. J. Engelsma Mebius te Jorwerd en 
Dr. W. W. B. Jelgersma te Weidum. 

5 Aanbesteed het herstellen der twee afgegraven flanken der 
Amelandsdwinger te Leeuwarden en het planeeren van den 
binnengrond. 

8 H. Weeber uit 's Hage slaat op de Sneeker kermis met eer-
kraam met alle nieuw modische stoffen, Engelsche en Augs-
burger chitzen, heeren rokken en vesten geborduurd met 
goud en zijde, zijdelaken voor broeken, zijden kousen enz. 
B. Slothouwer. J. U. D. te Leeuwarden gekozen tot rector 
der Lat. Scholen te Dokkum. 

12 Verkoop der zatlie, heeren- en boerenhuizinge, bosschen, 
singels, 't Hospital genaamd onder Harich, groot 118 pon-
dematen, waaronder 45 p. bosch. Te koop een molen, zijnde 
een Wipsteert, vlugt 45 voet met as en bonkelrad te Har-
lingen; en de suikerraffinaderij van Dirk Wijsma aldaar 
op de Noorderliaven recht tegenover 't Stadhuis. 

24 Gedep. Staten besteden aan het maken van een arsenaal tot 
berging van affuiten en andere ammunitie, alsmede het 
palissadeeren van een kogel- en bombenpark in de Ame
landsdwinger te Leeuwarden. 
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Aug. 28 Bevallen van een vierling de vrouw van Johannes Jans, 

timmerman te Tietjerk. 
29 Verkoop van een groote hovinge met tuin en 2 plaizierige 

zomerhuizen van Isaak van Ruth in de Weverstraat om
trent de Franekerpijpen te Harlingen. 

Scpt. 2 Aanbesteed het wederopbotiwen van een nieuwe schuur op 
Sirtema-State te Engelum. 

3 Verkoop van Klein Fankum onder Franeker, buitenplaats 
van wijlen Prof. P. Camper. 

,. 8, 22 Curatorenbenoeming in zake de verbeurdverklaarde goede
ren der voortvluchtige patriotten, Pieter Fontein te Frane
ker, Joh. Famb. Huber te Dronrijp, Dr. Hajo Tuinhout te 
Franeker. 

17 Verkoop der buitenplaats van grietman Schwartzenberg te 
Rinsumageest. 

,, 18 Verkoop der buitenplaats van denzelfde te Hichtum, ge
boden 7600 goudguldens. Verschenen bij A. Jeltema: Men
geldichten van den uitgever, en 3e druk van zijn Lotgevallen 
\an den Aartsvader Joseph. in XVII tijdvakken. 

27 Verhuurd de heerlijke zathe 't Oud Feenstrahuis groot 109 
pondematen te Hogebeintum. 

28 W. Trapman op den hoek van de Heerestraat en Cyprianus-
steeg te Leeuwarden vertoont te 1 uur bij de Froskepolle 
een werktuig door hem zelven gemaakt, een uitgevonden 
drij [toestel, waardoor men in diep water rechtop kan staan; 
het was geen schaphander u n kurk en doek, die slechts 27 
pond kon dragen, gelijk is beschreven door de la Chapelle, 
maar \ ervaarcligd van koper en 100 pond kunnende dragen. 

(Jet. 14 Te koop het buiten Driezigt te Oostermeer, inlichtingen bij 
grietman v. Sminia. 

., 17 Aan H. F. van Buma te Sneek wordt de uitgave van zijn 
Weekblad de Nieuwe Mercurius of Friesche Bode verboden, 
omdat daarin te veel vertaalde redevoeringen voorkomen 
van Fransche revolutiemannen. Verkoop eener deftige 
neringrijke huizinge de Moskekanne te Oranjewoud. 

23 Curatorbenoeming in zake de goederen van den voortvluch-
tigen patriot Fieuwe Rochus te Hallum. Verschenen bij D. 
Romar te Franeker: Neurologia et observatio de calculo ex 
urethra excreto tabulis illustrata van G. Coopmans, Med. Dr. 

28 Verkoop van het Wijkkelshuis te Lippenhuizen. 
31 Wed. T. Pluimker, geelgieter te Leeuwarden adverteert dat 

zij vele kerkkroonen in Friesland heeft gemaakt. 
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Nov. 7 Verkoop der heerlijke zathe Dekama Oud Hof, groot 31J/¾ 

pondematen te Huizum. 

9 Verkoop der buitenplaats Hanenburgh te Tietjerk. 

21 Verschenen bij v. d. Haak te Leeuwarden: Dichtstuk op 
den 50-jarigen dienst van Didmer Rekma als bode van den 
Hove v. Friesland. 

24 Gedep. Staten leggen op elke ton aardappelen, die wordt 
uitgevoerd, een belasting van 12 st. 

27 Verkoop van Oud Aylva slotshovinge onder Witmarsum. 

28 H. L. v. Buma te Sneek geeft weer uit Nieuw Friesch 
Almanack met silhouetten van D. Necker, G. Washington en 
der eerste bestormers der bastille, verder kroniek van 1788 
—1789, vertellingen, aria's enz. A. G. Camper bewoont 
Klein Lankum. 

Pee. 2 Te koop een biljardtaf el met circa 50 queus en ivoren ballen, 
lichters enz. in het Wapen van Parijs te Leeuwarden. 

9 Verschenen bij J. Yntema te Amsterdam: Frieslands flo-
reenschatting, uitgerekend in meer dan 120 tafelen, door 
Daniel Tieboel, secretaris te Workum. 

1790. 
jan. 13 Verkoop wn de huizmge 't Ackerwoudster Tolhuis met de 

brug over de Yalomster vaart, het tolhek de z.g.n. Schylige 
Pyp en de begroeide cingel van de zuidzijde der Pijp tot bij 
Akkerwoude en de uitnemende visscherij, daarbij behoo-
rende. 

Febr. 27 Verschenen bi] A. Jeltema, boekdrukker in de Speelmans
straat te Leeuwarden: Schrikbaarend gebas van eenen 
echten kees niet alleen tegen den drukker A. Jeltema, maar 
zelfs tegen onze wettige overheden, blijkbaar uit de vol
gende stukjes : De Nieuwjaarswensch onder het predikbeur
tenbriefje van 1 Jan. 1790; Zedige Aanmerkingen daarop; 
Aanmerkingen op dat dichtstuk door A. jeltema; Zakspiegel 
voor den Echten Kees, dichtstuk gemaakt op den naam van 
A. jeltema, door deszelfs vriend E. H. 
Verkoop der buitenplaats te Dronrijp, bewoond door Mevr. 
Huber. 

Maart 6 Verschenen bij v. d. Sluis te Franeker: Overdenkingen op 
de schriklijke moord gepleegd aan Anne Pieters en Boukje 
Sjerps tot Weisrijp door Sijtze Tjebbes te Spannum à 1 st. 

13 Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: De omwenteling-
of Gedachten op den 8sten Maart, in den trant van J. v. 
Vondel. 
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Maart 15 Verkoop der zathe Mariënburg onder Oldeouwer groot 131 

pondematen, bij Joost Klasen gebruikt. 
22 Verkoop bij R. de Vries te Leeuwarden van een groote 

partij porceleinen, heerlijke beelden en fraaie vrouwenklee-
ren, volgens catalogus. 

April 19 Aanbesteed het aanbouwen en verbouwen van het huis van 
Jr. F. W. van Aylva te Weidum. 

28 Ds. M. Meiners te IJlst looft 25 clucaten uit ten bate der 
armen te Sloten, indien men hem kan aantoonen valsche 
machinatiën en verkeerde inductiën in het werk te hebben 
gesteld om te Sloten beroepen te worden. 

Mei 2 Aanbesteed het maken van een nieuwen spits op de kerk en 
een nieuwe kraak te Oosterwolde. 

3 Verkoop van een groot pakhuis Eeburg genaamd met 
fraaien tuin en woning op de Oude Galileën buiten Leeu
warden. 

6 Boelgoed ten huize van Mevr. Huber te Dronrijp, waarbij 
tuinbeelden. 

12 Verkoop van een groot pakhuis de Oude Vermaning ge
naamd in de Droogstraat te Harlingen. 

Juni 2 Verschenen bij H. L. v. Buma te Sneek: Verdediging van 
de magistraat en kerkeraad der stad Sloten tegen het bericht 
van M. Meiners ageerende als predikant te IJlst. 

,. 3 Aanbesteed het bouwen van een houten spitsen toren te 
Rottevalle. 

12 Verschenen bij v. Buma te Sneek: Verzameling van alle 
stukken, rakende de zaak tusschen de magistraat, kerkeraad 
van Sloten en Ds. M. Meiners te IJlst. Na 14 dagen ver
scheen reeds de 3de druk. 

16 H. L. v. Buma te Sneek, boekdrukker o.a. ook voor het 
dichtlievend gezelschap „Uit zucht voor Oranje" geeft 
daarvoor de prijsverzen uit op de heerlijke echtverbintenis 
\an H. D. Hoogh. Mevr. Fred. Sophia Willemina, princesse 
van Oranje met Carel George August, erfprins van Bruns-
wijk. 

Juli 10 Dirk Caldv te Balk protesteert in de Leeuw. Courant 
naxnens een deel der gemeente aldaar tegen het boekje: 
Verdediging enz. (zie 2 Juni). Verschenen bij v. Sligh te 
Leeuwarden: Nader berigt en zedige verdediging van Ds. 
Meiners te Ijlst. 

Aug. 7 Arnoldus Siegmans. gewezen torenblazer te Bolsward. 
sedert bijna 3 jaren afwezig zonder ordre op zaken te 
stellen wordt geciteerd dit voor 1 Sept. te doen. 
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11 Op afbraak verkocht de kruitmolen de Eendragt te Staveren 
waarin 3 stel steenen, een paardestal voor 8 paarden, een 
schuur voor 8 koeien, een salpeterraffinaderij met koperen 
ketel van 5 voet, 4 koperen bekkens circa 4 voet in diameter, 
turfschuur enz. aan de Warnservaart. Verhuring van bouw-
vrucht op Ozinga-State te Dronrijp. 

20 Octrooi verleend aan Tj. en M. v. Heioma tot opwijking 
van veenen uit de compagnons vierde parten dwarsvaart 
door de Landsscheiding tot Hoogeveen onder Vledder. 

pt. 6 Gehuwd: G. W. C. D. baron thoe Schwartzenberg te Beet-
gum en J. A. baronesse thoe Schw., waarbij gedichten ver
schijnen van Ds. P. Nota, R. P. Reddingius, A. Benthem 
en J. Groenewoud. 

16 Canter-State op Driesumerterp, bewoond door de heeren 
van Poutsma door den bliksem getroffen, doch zonder 
schade. 

2 Verschenen bij v. Buma te Sneek: Verzameling dichtstuk-
jes aan Ds. H. Cannegieter bij gelegenheid van zijn be
danken voor 't beroep naar Amsterdam. 

6 Verschenen bij V. de Vries te Leeuwarden: Aanspraak van 
de Beelgumer jeugd aan Jr. G. W. C. D. baron thoe 
Schwartzenberg en Hohenlansberg, grietman van Menal-
dumadeel en echtgenoote bij hun plegtige inhaling te Beet-
gum den 30 Sept. 1790 uitgesproken door Jan Gerryts. 

ov. 18 Aanbesteed het afbreken der oude pastorie en het bouwen 
eener nieuwe te Surhuisterveen. Op het buiten Hanenburgh 
te Tietjerk een menigte bouwmaterialen, voor 18 jaren 
nieuw, te koop. 

27 Kerkvoogden van Finkum roepen de eigenaars op van een 
grafkelder in de kerk aldaar. 

ec. 18 Verschenen bij D. Romar te Kraneker: Drie verhandelin
gen over de vraag: Welke zijn de beste enz. middelen om 
den buitendijk te Zurigeroord te beveiligen enz. door J. 
Jacobi, stadsbouwmeester te Harlingen, Prof. Ypey te Pra-
neker en D. Tieboel. secretaris te Workum. Uit de hand 
te koop de royale in 1727 nieuwgebouwde heerenhuizinge 
bewoond door wijlen Mevr. Wed. D. B. van Scheltinga aan 
de vaart te Heerenveen. Twee eeuwen geleden (1590) is er 
een proces tusschen Jouw Hinnsz op Oedsma voor zich en 
als volmacht van de ingezetenen te Goëngamieden, èn die 
van Goëngaburen. gepaard met groote schade, hoogmoed, 
spijt, overlast en verwondingen. 
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Jan. 20 Aanbesteed het maken van een nieuw klokhuis te Terkaple. 

., 29 Rients Piers Salverda te Dronrijp adverteert, dat hij 
repareert uurwerken en horologiën, dat hij maakt zonne
wijzers, verrekijkers, mikroskopen en andere instrumenten. 

Febr. 8 Op afbraak verkocht de kerk te Rottum, waarin extra 
zwaar muur- en kap werk. 

18 Groot vuurwerk als Jr. H. W. baron v. Plettenberg, na 
afwezigheid van bijna 7 jaar, weer vroedsman wordt te 
Harlingen. 

., 19 De curatoren der kinderen van wijlen Joh. Mecima te Har-
gen maken bekend, dat de hars- en terpentijnoliefabriek is 
overgegaan op de firma M. Vink en W. de Boer als 
curatoren. Verschenen bij V. v. d. Plaats te Harlingen: 
Geneeswijze van de ziekten en kwalen der paarden, getrok
ken uit hel Fransch van Vitet door Reinier Fontein. 

,, 21 Verkocht de helft van een gestoelte, staande in de kerk te 
Rijperkerk, waarvan de wederhelft behoort aan Wed. Hora-
tius Vitringa. Verschenen bij den boekhandelaar v. Buma 
in 't Wapen van Sneek: Gezangen voor mijne Friesche 
meisjes, zijnde eene verzameling van meer dan 40 geheel 
nieuwe gezangen. 

,. 26 De Leeuw. Courant behelst het bericht, dat te Wijtgaard is 
overleden Sixtus Petraeus, oud 105 jaar, die 103 jaar oud 
zijnde nog op de jacht drie wilde eenden in de vlucht 
schoot. Te huur een bevallig buitenverblijf gelegen op 
Boven Buuren onder Koudum, hebbende uitzicht tot in zee. 
Te huur Mamminga-Slot te Jellum. 

ifaart 2 Aanbesteed het afbreken van een oud en het bouwen van 
een nieuw klokhuis te Oostermeer. De voogden der ge
nieene armen te Harlingen verkoopen een partij katoenen 
garens, gesponnen in het Staclsarmhuis. Te koop bij Carel 
Christiaans te Rinsumageest uit een groote afbraak 100.000 
grauwe steen, 4000 dakpannen, 4000 pond lood, gedrukt en 
geschilderd leerbehang, ankers enz. 

7 De deurwaarder van het Hof v. Friesland houdt boelgoed 
op Groot Hemmerkein onder Warga, 

., 8 De verjaardag van Prins Willem V te Leeuwarden gevierd 
met souper en bal in de voormalige Fraterniteit, die was 
geïllumineerd. 

16 Octrooiverîenging aan Plerke Schonegevel te Dokkum voor 
2 jaar op de wijn-, bier- en azijnbrouwerij aldaar. 
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April 9 Verkoop van kapliout in de piantagie van grietman Jr. 

Wilco H. J. Tj . Camstra, baron thoe Schwartzenberg te 
Hichtum. Verschenen bij A, Loosjes te Haarlem: Kabinet 
van moode en smaak, no. III , waarin de gewone kleeder-
dragt eener Friezin. 

IMei 6 Palmslag van ¾ m de heerlijke zathe ca. Walta-Slot onder 
Tjerkwerd, groot 98 pondematen voor de erven van wijlen 
Jr. W. baron v. Schwartzenberg te Hichtum. Prof. J. P. 
Scheidius houdt zijn inaugureele rede te Franeker de elo-
quentia îori. Verkocht een gestoelte in de kerk te Dronrijp. 

7 Verkoop aangekondigd eener heerlijke tuin van wijlen A. v. 
L,ennep met huizinge, zomerhuis, trekkassen, vele vrucht-
boomen en vreemde planten enz. in de Weerklank achter 
het Vliet te Leeuwarden. 

14 De magistraat van Harlingen maakt bekend, dat op de a.s. 
kermis de kramen zullen worden gezet op de beide Breede 
Plaatsen, zooals bij ouds is geschied en niet op de Noor-
derhaven. 

30 Verkocht op Schiermonnikoog honderd stukken witte 
catoene of O.-Indische doeken met gestreepte randen; zal 
daags te voren ten gerieve der kooplieden een schip te 
Oostmahorn gereed liggen om met het avondgetij naar het 
eiland te varen. In de voormalige gleibackerije van S. Bien-
stra te Harlingen nog te bekomen veelerhande zoorten van 
beste interdeuse steentjes in diverse coleuren, lijstjes, 
pylaars, scheepen, paarden, katten, honden en andere 
fraijigheden. 

Juni 4 Verkoop der heerenhuizinge met hovinge en piantagie te 
Koudum, laatst bewoond door A. J. C. de Beere. 

,, 6, 7 Aan het boeîgoedcomptoir op de Zuiderhaven te Harlingen 
verkocht een aanzienlijke partij O.-Indisch en Engelsch 
porcelein, waaronder theeserviezen en veel oud porceîein, 
alsmede (3.-Indische en Engelsche chitzen, onder welke uit
munten twee ongemeen kostelijke O.-lndische ledikant
spreien van de allergrootste soort. 

15 G. Boorsma, castelein in het Wapen van Wonseradeel te 
Bolsward laat in zijn fraai, verdekte kolf baan op 't Hoî-
landsch verkorven een paar zilveren schoengespen en een 
dito knipbeurs. 

18 Verkoop aangekondigd van 1/32 in 't schip de freule 
Petronella v. Camminga, gevoerd door schipper Johannes 
Harmens Smit, onder directie van Michiel Ijzelmuiden te 
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Grouw. Verschenen bij C. v. Sligh te Leeuwarden : Diatribe 
Philosophico Grammatica, de origine et causis praesertim 
in Graeca et Latina lingua door V. Slothouwer, rector 
aldaar. 

27 Verkoop van de boekerij, losse prentkonst, schilderijen, 
telescoop van J. v. d. Bildt, medailles, waaronder een 
gouden van Trajanus, die eglantiek is, meerendeels nagela
ten door Joh. Dan. Toussaint, old-burgemeester te Harlin-
gen, met een aanhangsel van wijlen J. Holdçr, organist te 
Arum. 

2 Te koop 24 rooken kleihooi op Andringa-State van wijlen 
den hr. J. Wielinga te Marssum. 

9 De debiteurs van wijlen Jr. Engelbertus Alexander Canart 
thoe Ljauckema in leven pastoor in de Drooge Meer te 
Warga, hebben zich te vervoegen bij den effectenhande
laar W. D. Ruitinga op het Aarden Waltje te Leeuwarden. 

16 De gecommitteerden van het Lugtenrek besteden aan het 
slaan van twee dammen en het droogmaken, verders een 
houten set te maken in de rivier de Kuinder tusschen Mak-
kinga en Donkerbroek. 

23 De stadschirurgijnsplaats te Sloten vaceert, sollicitanten op
geroepen tegen een jaarwedde van 140 car. gl. 

27 Papegaaischieten te Huins om een zilveren lepel. 
30 Bij het boelgoed op s'Prinsenhof te Leeuwarden verkocht 

9 looden beelden, elk bijzonder van houding. 

6 Debiteurs opgeroepen van wijlen den kunstschilder Bartel 
Lanting te Harlingen, gehuwd met Johanna Luding. 

8 Wed. IJmke H. Dries, casteleinske in 't Wapen v. Barra-
deel op Grettingabuurt, laat een zilveren bal en een paar 
dito broekgespen verkorven. 

24 Verkaatst een curieuze gouden bal te Menaldum, 

1 Aankomst van prins Willem V te Leeuwarden, na te heb
ben gedineerd te Oldeboorn bij grietman M. v. Scheltinga. 

3 Verschenen bij v. d. Haak te Leeuwarden: Vier gods
dienstige gezangen ten gebruike bij de Roomschgezinden. 

6 Na een bezoek aan Sneek, waar de groote kerk werd be
zichtigd en audiëntie verleend in de vroedschapszaal dineert 
de prins op Epema-State te IJsbrechtum bij den grietman 
E. S. G. J. v. Burmania Rengers. 

, 10 Bezoek van den prins aan Hindeloopen, waar hij het huis 
bezichtigt van burgemeeser A. Taykes; nachtverblijf te 

24 
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Staveren bij den secretaris Dr. B. F. Swalue; bezoek aan 
Sloten, waar het kanon op den Wal wordt gelost en de 
jeugd bloemen strooit; bezoek aan Bolsward. waar hij 
audiëntie geeft aan de autoriteiten, kerkeraden en pastoor 
L. lgn. Pluim; de Martinikerk benevens St. Anthony-gast-
huis bezichtigd; diner bij D. B. van der Haar, „Heere van 
Campers Nieuwland'* te Workum. 

11 De prins is onder 't gehoor van Ds. A. Snethlage te Leeu
warden. 

12 Bezoek van den prins aan Franeker, waar hij eenige che
mische proeven bijwoont van Prof. Ypey, dejeuneert bij 
den heer Rengers. en bezichtigt de Groote kerk en het 
monument van Graaf v. Nassau. Vertrek van Harlingeii 
naar St. Anna Parochie, waar hij de gast is van Jr. D. v. 
Haren. 

13 Bezoek van den prins aan Ameland. 
14 Aankomst van den prins te Holwerd, waar hij wordt ver

welkomd door grietman Harinxma en verder diens gast is. 
Daarna vertrek naar Dokkum. 

15 A. G. Camper op Klein Lankum besteedt aan het bepuinen 
van het gangpad aan den rijdweg tusschen zijn buitenplaats 
en Franeker. Van hem verschijnt de levensschets van P. 
Camper. 

16 Vertrek van den prins van Leeuwarden over Bergum naar 
Beetsterzwaag en Gorredijk naar Oranjewoud. 

17 Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: Welkomstgroet 
aan Prins Willem V bij zijn bezoek te Sneek, gedaan door 
Hiltje Uistra (zangstuk) ; te Gorredijk, Gedicht door een 
Opsterlander (A. Jeltema), en Aanspraak gedaan te Sneek 
door Andries Wouters. De armvoogden van Holwerd laten 
een zilveren zweep verharddraven. 

24 Verschenen bij v. d. Haak te Leeuwarden: Eene eigenschap 
der zaligmakende genade, vertoont in de uitspraak van den 
belasterden Christen; alsmede de vergenoegdheid van den 
christen in alle zijn moeilijkheden, verwekt door een geeste
lijk inzien in zijnen weg, in diglmaat door Albert Hanses, 
smidsgezel onder St. Jacobi Parochie. 

27 Verkoop der boekerij, schilderijen, prenten en rariteiten 
nagelaten door J. Hesseling, doopsgezind leeraar te Leeu
warden, ten zijnen huize bij 't Amelandshuis. 

28 Boelgoed aan de ankersmederij van Jarich van der Ley 
op de Zuiderhaven te Harlingen. Verkoop van twee welig 
groeiende bosschen te Terbandsterschans. 
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Oct. 4 De schutterij van ieder espel te Leeuwarden ontvangt van 

den Prins, evenals in 1773 en 1777, twee ankers wijn, die 
door de wachten van tijd tot tijd in alle vergenoegen en 
vrolijkheid zijn geconsumeerd. 

6 Verkoop van twee groote polders met het recht van bemaling 
van den Dongjumerpolder, groot 805 pondematen. 

16 Overleden op zijn buiten te Dronrijp Jr. B. P. E. van 
Humalda, grietman van Hennaarderadeel, oud 82j^ jaar. 

,, 24 Verkoop van een stoel in de Groote kerk te Leeuwarden, 
, .zijnde een van de beste in de Cathegisatie". 

., 29 Boelgoed van een ouden standermolen op de Aarsentuin 
te Leeuwarden. 

Nov. 24 Verkoop van het adelijk slot de Campen (Aggamaslot), 
laatst door Frans de Boer als eigenaar bewoond, gelegen 
aan de Pingjumervaart onder Witmarsum. 

„ 26 Verkoop der voormalige suikerraffinaderij der firma C. 
Aardenburg, bij de kerkpoort te Harlingen. 

„ 28 Verkoop der heerenhuizinge op de Eewal met stalling en 
koetshuis in de Speelmanstraat van den ritmeester onder 
Oranje Frieslands cavallerie v. Asbeck, doende in huur 
ƒ 250 per jaar. 

Dec. 8 Verschenen bij J. C. Tophuizen te Leeuwarden: Oprechte 
Roomsche Almanachen voor het jaar 1792, waarin o.a. de 
namen der Friesche pastoors met hun standplaatsen. 

,, 10 Te koop Eyssinga-State te Rinsumageest met tuinen en bos-
schen, groot 90 pondematen, thans bewoond door den heer 
Burmania. 

15 Verkoop der heerlijke huizinge met ankersmederij met 2 
knechtswoningen op het Noordeind te Workum, hebbend 
ten O. de diepe Dolte, bij de wed. van den old burge
meester J. Acronius aldaar metter dood ontruimd. 

Dec. 23 Verkoop van 270 eiken en 138 beuken in het bosch van 
grietman Sminia te Oostermeer. 

27 Verkoop van 200 eiken op den cingel van wijlen den heer 
Manger te Veenwouden. 

31 Verschenen bij J. Hovingh te Groningen: Sententie der 
E. Classis van Sneek in de zaak van Ds. M. Meiners en 
den kerkeraad van IJlst 
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Jan. 2; 3 Boelgoed van meubelen, schilderijen, schoffelploeg, pad
egge, honigpers enz. op het slot De Groote Campen onder 
Witmarsum. 

„ 4 Verkoop van de heerlijke zathe, met heerenhuizinge, bos-
schen, cingels enz. genaamd 't Hospitaal te Harich, be
woond door J. L. Hanekamp van Harinxma thoe Heeg. 

„ 30 Verkoop der fraaie huizinge van den paruikmaker Saphron, 
op het Aarden Walt je te Leeuwarden, huur doende 80 
car. gl. 

Maart 10 De huizinge van Mr. Scheltinga te Heerenveen op afbraak 
verkocht. 

,, 17 Verschenen bij T. de Vries in de Korfmakersstraat te 
Leeuwarden: Gebed in de Joodsche synagoge op den 
algemeenen dank-, vast- en bededag op 14 Maart 1792 
opgesteld door Joseph Israëls, voorlezer der Joodsche 
gemeente en beëedigd translateur te Leeuwarden. 

„ 20 Aanbesteed het afbreken der oude en 't bouwen van een 
nieuwe pastorie te Drogeham. Verkoop van een buiten
plaats aan het eind van de Schrans onder Huizum, geboden 
6067 goudgulden. 

„ 31 Verschenen bij P. L. Iedema te Leeuwarden: Gulden Spie
gel der Friesche regten met aanmerkingen en deszelf s zede-
sporend A. B. C. 

April 7 De raden ter admiraliteit in Friesland maken bekend, dat de 
vuurtoren op Borkum door de regeering van Emden dezen 
zomer wordt verhoogd, dat het vuur niet zal branden van 
1 Juni—31 Aug. en daarna zichtbaar is tot 3 à 3J4 mijlen 
uit zee. Verschenen bij A. Groenewolt te Groningen: Uit-
trekzel van de leere der Waarheid door Ds. W. Fenema te 
Hantum ca. 

Mei 1 In 't Kabinet van Mode en Smaak no. 4 komt de afbeelding 
voor van een Friesche dame in uiterste statie. 

Juni 23 De prentenkoopman Buffa en Co. staat met zijn kraam op 
de Harlinger kermis. 

Juli 2 Overleden de rabbijn der Joodsche gemeente te Leeuwar
den, Gabriel Juda, geboortig uit Rotterdam; 22 jaar had 
hij te L. zijn ambt bediend. 

Aug. 13 Verkoop van een groote ruime huizinge te Berlikum, Hem-
mema-State, bewoond door Haije Minnes als huurder, 
doende 126 car. gl. huur. 
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Ang. 25 Verschenen bij C. v. Sligh te Leeuwarden: De Israëlitische 
godsrcgeering, beschouwd als de bron van de letterlijke 
redenen en oogmerken der Mozaïsche wetten, die eerlang 
te Leeuwarden in de Donderdagavondpredikatiën staat ver
klaard te worden. 

28 Verkoop van boomvruchten in de hoven van Swanenburg 
te Deinum. Verschenen: P. Wierdsma, Verhandeling over 
het stemrecht in Friesland. 

Sept. 10 Verkoop van een wel ter neering staande huizinge, staande 
in de Beijerstraat op den hoek van de Muggesteeg te Leeu
warden bij Wilhelmus à Brakel Zijlstra als huurder be
woond. 

,, 15 Verschenen bij C. van Sligh te Leeuwarden: Iets voor een 
jong schoolmeester. 

22 Te koop een fraai ijzeren hek staande op blauw arduin-
steenen voetstukken, alsmede een houten prieel met vaste 
zibanken, zijnde in 1791 geheel nieuw getimmerd en fraai 
beschilderd op Douma-State onder Hallum. 

28 Verkocht de rogmolen in het Zuiderbastion van de wallen 
te Dokkum; bij het molenaarshuis behoort een groote 
hovinge en plaizierig zomerhuis. 

Oct. 6 Verschenen bij C. van Sligh te Leeuwarden: De aart en 
voordeden eener vroege godzaligheid door Ds. Thomas 
Hoog aldaar, en Jezus verheerlijkt in de genezing van een 
kreupelgeborene door Ds. J. Engelsma Mebius te Rijper-
kerk. 

17 Verkoop der buitenplaats van A. A. van der Mark, ge
bouwd 1780. 

Dec. 1 M. A. v. d. Wal te Leeuwarden neemt de boekdrukkerij 
over van LI. L. van Buma te Sneek. 

4 Aanbesteed het bouwen van een nieuwe pastorie te St. 
Anna Parochie. 

20 Verkoop van lOj/½ pondematen greidland te Dantuma-
woude, genoemd het Bonifacius of Fonteinsland, in huur 
bij Eeke Minnes aldaar. 

1793. 

jan. 7 De rector der Lat. scholen te Franeker C. J. Wenckebach 
houdt zijn inaugureele oratie: De simplici charactere veri 
et veterum scriptorum dote praecipua. 

,, 15 Op afbraak verkocht de heerenhuizinge der weduwe van 
wijlen den grietman Haersma te Augustinusga, geboden 
2101 goudguldens. 



574 
1793. 

Jan. 28 Verkoop van 900 eiken op de westersche Singels van het 
huis ter Noord te Veenklooster, eigenares Mevr. Wed. 
Hiemstra. 

Febr. 2 Wed. Sytse Henstra over de Kelders te Leeuwarden ver
koopt : O.-Indische, Amerikaansche, Engelsche, Duitsche 
chitzen, bonten, catoenen, O.-Indische en Barcelona zijden 
doeken, Marseljes, Diement en bomazijnen, Swolsche cati-
netten, Seister en Friesche bonten, Sarges de bois, cal-
minck, greinen durans en morée, enz. 

,, 9 Aanbesteed het bouwen van een stal, koetshuis en tuinmans
woning voor Eysinga-State te Rinsumageest. 

,, 12 Verkoop der huizinge in de Hoogstraat te Harlingen van 
wijlen J. P. Schuier, conrector der Lat. Scholen aldaar. 

,, 16 In de hortus botanicus te Franeker bloeit de pisang oi rnusa 
paradisiaca die prijkt met 25 vruchten. 

,, 23 Verkoop van 2/5 in de zathe Unia-State onder Wirdum, 
groot 70 pondematen, mede-eigenaar 'f jepke v. Althuis. 
Verschenen bij A. Jeltema en A. Seydel te Leeuwarden: 
Deductie ter verdediging van de wettige rechten der respec
tieve kerkeraden in de Geref. gemeenten onzer provincie in 
het algemeen, en in het bijzonder te Sneek. 

,, 26 Door afsterven van L. Huijsinga gevraagd te Dokkum een 
Nederduitsch stadsschoolmeester en voorzanger op eeti 
tractement van 140 car. gl. 

Maart 2 Verschenen: Aanmerkingen over het vertoog van Mr. A. v. 
Idsinga, oud secretaris van Harlingen, weegens het vinden 
der lengte op zee, behelzende een klaar bewijs, dat het
zelve een ongegrond systhema is, door Abe Jans Hingst. 

15 'sLands hulk „De Dwinger", oorlogschip der Harlinger 
admiraliteit, onder bevel van W. L. v. Bouricius (wonend 
op Nijenborgh te Kollum, later van de v. Limburg Stirums 
en in 1875 afgebroken), verbrandt in de Blauwe Slenk; 
van de 140 opvarenden worden 73 gered. 

,, 22 Bij het publiek examen van s'lands alumni aan de Franeker 
hoogeschool munt in de theologie uit de student B. Verweij. 

,, 23 Verschenen bij H. Post te Leeuwarden: Eene echte missive 
weegens 't allerjammerlijkst lot, Vrieslands hulk in den 
nacht van 15 Maart overgekomen à 1 st. 

April 6 „Also een zekere juffrouw Cleemens geboortig uit Guliker-
land en aldaar gewoond hebbende voor geestel. dogter in 
een klooster, zijnde zeer groot en wel 225 pond zwaar en 
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haar 6 maanden als een docteresse in Leeuwarden heeft 
opgehouden en veel menschen bedrogen, zoo word een yder 
gewaarschouwd zich voor haar te wagten". Zware brand 
te Oenkerk in de pastorie, waarbij 9 httizen zijn in de asch 
gelegd. 

April 10 Verkoop van S/8 der huizinge c.a. Gerbranda-State te 
Almenum. 

,. 11 Verkoop van den achtkanten steenen eik- cement- en zaag-
molen bij Zevenhuizen onder Franeker met de behuizinge 
en houtschuren. 

12 Herdrukt bij J. C. Tophuizen te Leeuwarden: De rechte 
en echte gedigten voor de kinderen, door V. Alphen, waarbij 
gevoegd Davids jeugd. Verschenen bij J. D. v. d. Haak te 
Leeuwarden: De eer van de vergadering der H.H. depu-
taten van de Franeker Synode, verdedigd G. T. de Cock en 
T. Joha, predikanten te Beetgum en Reitsum teegen de be
schuldigingen in de Deductie van Mr. E. H. Bergsma op 
den landdag van 1793. In de geelgieterij der wed. T. Pluim
ker te Leeuwarden worden kerkkroonen gegoten. Over
leden te Harlingen Matthijs Adolph v. Idsinga, old secre
taris aldaar, oud 82 jaar. 

,, 15 De kerkeraad te Weidum komt in de school samen tot het 
gewoon half jarig onderzoek naar de vorderingen en het 
gedrag der schooljeugd en om de meestgevorderden met 
prijzen te beloonen, alles overeenkomstig het door wijlen 
Jr. E. F. van Aylva, grietman, in 1786 opgesteld school-
reglement, volgens hetwelk de kerkeraad alle maanden de 
school bezoekt en om het halfjaar geschenken worden uit
gedeeld. 

25 De grafzerken in de kerk te Grouw zijn „opgelegd", o.a. 
die van de erven van wijlen den bijzitter van Asperen, 
secretaris Idsardy en majoor de Haan, waarvan de erven 
verzocht worden de kosten te betalen, zullende anders die 
graven gerekend worden aan de kerk te vervallen. 

„ 28 Boelgoed op Oenema-State onder Wirdum, bewoond door 
Jr. A. Speyart de Woerde. van meubelen, huisraad, schil
derijen waaronder 6 origineele van Margaretha de Heer en 
in steen in den smaak van Ostade enz. 

Mei 29 Aanbesteed het bouwen van een nieuwe pastorie te Nijkerk 
(O.D.) 

Juni 1 De Justitie looft een belooning uit van 1000 gouden Hol-
landsche ducaten aan hen, die Philip Hendrik Neering 
Bögel, ontvanger generaal der floreenrenten van Friesland, 
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die zich schuldig heeft gemaakt aan schandelijke landsdie-
verij en voortvluchtig is, in handen der justitie levert. 
Verschenen bij A. Jeltema en J. Seydel te Leeuwarden: 
Brief van E. H. Bergsma aan Ds. G. T. de Cock en Thom. 
Joha. 

5 Aanbesteed het afbreken van den ouden en herbouwen van 
een nieuwen toren op het rechthuis te Balk. 

7 Aanbesteed het maken van een put in de Wabbe Wis je 
Dwinger te Leeuwarden. Verkoop der gleijbakkerij aan de 
Sneekervaart te Bolsward, geboden 875 goudguldens. 

8 B. Borneman te Bolsward, uitgevonden hebbende aan het 
linnen zowel als catoene garens een vaste duurzame couleur 
te geven, die het wasschen en bleeken volkomen kan ver
dragen, fabriceert zulke zwart geruite Harlinger bonten en 
naaigarens. 

10 Bij brandende kaarse verkocht het tichelwerk van wijlen E. 
Bontjema aan de zuidzijde van de groote Zijlroede even 
buiten Makkum. 

13 Aanbesteed het arbeidsloon van het opbouwen van den 
toren te IJlst. 

15 Cornelis R. Bakker heeft naast de Lange Pijp te Leeuwar
den gevestigd een beddenwinkel, waarin diverse soorten 
Brabantsche en Meppelsche tijken, dekens, gevlamde Cha-
moije, Flaamse linnens en gebloemde damasten in couleu-
ren, Harrentynen, Casjanten, Morees, diverse geblokte 
gordijnegoederen enz. 

19 Aanbesteed het slatten van 1030 roeden vaart van Botnia 
aan den Heereweg onder Marrum tot aan Berger huis. 

27 Overleden op zijn buitenverblijf in Oost-Dongeradeel Mr. 
Johannes Casparus Bergsma, grietman van Franekeradeel. 

1 Verkocht bij den boekhandelaar P. Brantsma Ie Leeuwar
den in de Groote Hoogstraat een electriseermachine en een 
zeldzaam luchtkanon. 

3 De koopman G. O. van Kammen in de Jonge Moor over 
de Kelders te Leeuwarden adverteert dat gedurende de 
kermis een danspartij zal gegeven worden door J. C. Bug-
ner, dansmeester met een orkest van 6 muzikanten, 's avonds 
10 uur, entree een sestehalf. Daar zal voor een fatsoenlijk 
gezelschap gezorgd worden door de loodjes welke zullen 
worden afgegeven. 

20 Schuldeischers opgeroepen van Jr. A. Speyart baron de 
Woercle en wijlen vrouwe Petronella Jacoba van Cam-
mingha, gewoond hebbende op Oenema-State te Wirdum. 
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26 Vei schenen bij P Jansz te Amstei dam Bedestonden ge
houden te Batavia dooi Ds J C Metzlar, vroeger predi
kant te Harhngen, met bijlagen en aanteekenmgen over den 
beklagelijken staat dei O -I Compagnie en de laatste Engel-
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Friesche Synodus te Harlingen (1792) aangewreven door 
J. Kroon, W. IJlstra en E. H. Bergsma. 

Atig. 31 Vermist te Bolsward een jongejuffer gekleed in een geele 
katoenen vrouwen jas. op 't hoofd hebbende een hooge 
spanen hoed met groene strikken en omhangen met een 
zwart gaas voor het gezicht. 

Sept. 5 Het Haagsch Genootschap kent een gouden medaille toe 
aan Ds. A. Brink te Leeuwarden en Ds. T. Hoog te Rot
terdam voor hun verhandeling over de voortreffelijkheid 
van het predikampt. 

„ 14 ,,Dewijl de nieuwe cijferboeken het oude Bartjens verdrin
gen, 't welk veelal na- en uitgewerkt wordt zonder het 
waarom te begrijpen", adverteeren F. W. Westink en IJ. 
Gatsonides dat zij grondige lessen zullen geven in Cij fer-
kunst voor eerstbeginnenden, in Fontaine's Cijferkunst en 
in van Olm, doch voor die het verkiezen in van Lintz, van 
den Broek en Bartjens. De nieuwe rabbijn der Joodsche 
gemeente te Leeuwarden Samuel Cohen uit Hamburg 
plechtig door parnassijns en een groote menigte van Dok-
kum gehaald. Intréerede over Deut. XVI : 20. 

,, 16 Verhuring bij Jan Jacobs, schoolmeester te Friens. van de 
schoone boereplaats bij Beslinga-State aldaar. 

5 Aangekondigd de verkoop van de buitenplaats te Teerns 
gebruikt door Mr. B. Vitringa. 

,. 14 Overleden Jr. P. E. van Harinxma thoe Sîooten, grietman 
van W.-Dongeradeel. 

„ 19 Verschenen bij G. M. Cahais te Leeuwarden: Hendrici 
Wilhelmi van der Kolk, Dissertatio Medica inauguralis. 
Observationes varii argumenti exhibens. 

22 Curator benoemd over den boedel van Allard Scheltinga, 
voortvluchtig, vroeger te Arum, vervallen aan den lande. 

Tov. 2 Verschenen bij C. v. SHgh te Leeuwarden: Korte Aanmer
kingen over het getal der inwoners binnen Leeuwarden door 
een liefhebber der geslachtreekenkunde. 

„ 4 Verhuring van 8 pondemaien greidland, genaamd de Bure-
fenne, gelegen aan de vaart te Blessum om met aardappe
len te bebouwen voor 5 jaar. 

27 Verkoop op Jeepma-State te Wester-Nijkerk 60 eiken, 100 
iepen en 30 linden. 

29 Kerkvoogden en Kerkeraad te Deinum houden school
inspectie en kennen prijzen toe, die betaald worden uit de 



379 

Kerkekas. Verschenen bij J. C. Tophuizen te Leeuwarden: 
Gedachten over de veranderlijke en waggelende toestand 
der vorsten en derzelver staatsdienaren toegepast op den 
dood van Eodewijk XVI. à 2 st. 

7 Verkoop der buitenplaats te Teerns van wijlen Mr. B. 
Vitringa. 

4 Ten huize van Dr. Acronius te Buitenpost verkocht 100.000 
geele steen, 30.000 vloer klinkers, balken, kozijns, ankers enz. 

13 Verkoop van 100 zware iepen en abeelen op Sassinga Zathe 
of Hennaarder bosch, bewoond door den ontvanger Hil-
brand Rintjes te Hennaard. V. v. d. Plaats te Harlingen 
verkoopt een collectie prentkonst, teekeningen en schilde
rijen, waaronder van Jan van Gooijen, Huchtenburg, Lam-
bregts, Molenaar, Van der Does, Schouwman, Boere, 
Heemskerk, Toornvliet, Permisianini, van der Neer, Maas. 
Chalon, Droogsîoot, Zorg, Palemedes, Saveriez, Waterlo, 
Graat, v. Haarlem, Keerings, Paelenburg, Stork, v. Bloe
men, enz. 

27 Aanbesteed het afbreken van de oude kap met verwulft en 
het herbouwen daarvan in de kerk te Wanswerd. 

1 Te huur Oenema-State te Wirdum. 
3 Boelgoed ten huize van den grietman Jr. L,. A. E. Renger¾ 

te Balk. 
8 Verkoop der buitenplaats van Mej. Wijbenga, groot 111 

pondematen, in het West %an Berlikum. 
11 Aanbesteed het afbreken van de oude en het bouwen eener 

nieuwe kerk en toren te Eernewoude. 
27 Aanbesteed het afbreken der oude en bouwen eener nieuwe 

pastorie te Akkrum 
28 Verkoop van iepen, esschen en abeelen op den singel dei-

State Bronkhorst onder Boztvm 
1 Aanbesteed het wegbreken van het oude en bouwen van een 

nieuw brandspuit- en Aischaf slagershuisje op de Wip te 
Sneek. 

7 Aanbesteed het afbreken \an de oude en het bouwen van 
een nieuwe kerk te Oldelamer, 

26 Verschenen bij V. v. d. Plaats te Harlingen: Adriana 
Johanna Bake, douairière van P. A. van der Parra, gouver
neur van N.-Indië, ter gezegende gedachtenisse voorgesteld 
door T. Vermeer, uitgegeven door Ds. J. C. Metzlar aldaar 
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Afbraak van het oud heeren-binhuis op de plaats Balta even 
buiten Harlingen. Aanbesteed de verbouw van den rechter
vleugel van het Prinsenhof te Leeuwarden. 

1 Tongersdeis, de eftermiddeys om trije oere, dan scil te Blija 
yn het weerdshoes rekkenskip dien wurde ven de neylitten-
skip van wijlen Hindrik Everts; hy het te Blija oan de zee
dijk wenne en is der vorlyn jier yn Februarymoanne ver-
stoornd. 

3 Verschenen bij C. van Sligh te Leeuwarden: Gedachten 
over het predikambt in de Geref. kerk en deszelfs rechte 
waarneeming. 

7 Boelgoed van wijlen Prins Lodewijk van Waldeck te Leeu
warden, generaal majoor van de cavallerie. 

28 Verkoop van 25 eiken, staande voor de huizinge van Jr. 
Vegelin van Claerbergen te Langweer. 

31 Te koop de oude kerk te Eernewoude, 40.000 kleine geele 
metselsteen, een partij oude roode pannen en eenige lasten 
zware balsteen. 

16 Dr. Mulder, 's Lands operateur en lector in de ontleed-, 
heel- en vroedkunde te Leeuwarden, begint volgens instruc
tie van de Staten van Friesland zijn publieke heelkundige 
lessen in een der Lat. scholen. 

9 Aanbesteed het afbreken der zoozeer vervallen kerk en het 
repareeren van den toren te Firdgum. 

10 Aanbesteed het maken van nieuwe mansbanken en 't ver
plaatsen der peyschuttinge in de kerk te Ferwerd. 

23 Wie genegen is het glasschilderen te leeren, mits de teeken-
konst verstaande, adresseere zich aan den burgemeester IJ. 
Staak te Sneek. 

24 Aanbesteed het afbreken van de oude en het bouwen van 
een nieuwe kerk met toren te Friens. 

30 Verkoop van het oorlogschip Westergoo met 64 stukken 
kanon in de haven te Harlingen. 

6 Coenraad Gebhard te Leeuwarden maakt silhouetten in 2 
minuten, 2 stuks à 11 st. 

9 Verschenen bij Jeltema en Seydel te Leeuwarden: Eenige 
gedagten waarom een erfgenaam uit het bloed meerder be
gunstigd wordt dan een erfgenaam uit een testament, door 
Mr. W. B. Bergsma, advocaat. 

27 Aanbesteed het maken van een nieuwe spits op de kerk te 
Idskenhuizen en reparatie aan het torentje der kerk te St. 
Nicolaasga. 
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Verhuring van een huizinge met hovinge met 79 ponde
maten bouw- en greidland onder Slappeterp, behoorende 
aan de pastorie en kerk aldaar. 

Herdrukt te Leeuwarden bij W. Wigeri op de Kelders: De 
aanwijzing der schepen en derzelver legplaatsen binnen 
Leeuwarden met melding van 't uur van het vertrek der 
schepen, door Henricus Winsemius, merktmeester aldaar. 
Bij den Frieschen boekhandel te verkrijgen: Ontwerp of 
middel om 't Christendom tot deszelfs eerste eenvoudigheid 
terug te brengen; om alle godsdienstige geschillen weg te 
nemen, en slegts eene geloofsbelijdenis door allen te doen 
omhelzen. 

17 Verkoop van 11 pondematen greidland te Terzool, liggende 
in een meenschar van 24 pondematen, toebehoorende aan 
de kerk van Terzool. Verkrijgbaar in den Frieschen boek
handel : Verhandeling over de algemeene klagten van kwade 
tijden, die hierin bestaan dat er in pracht van kleeding bijna 
geen onderscheid te zien is tusschen dienstbaren en burgers. 

20 Verschenen bij H. Post te Leeuwarden: De veilige weg ter 
redding van Nederlands volk ten dage der donkerheid door 
Ds. S. v. Andringa te Workum. 

Verkoop der zathe Sarabosch met alle greidlanden onder 
Augustinusga en Burum. 

Bij afbraak te koop Douma-State aan de trekvaart te Hal-
lum. Verkoop van een collectie kostbare schilderijen der 
eerste meesters en een groote marmeren vijzel te bevragen 
bij D. Schreuder in de Bolmansteeg te Leeuwarden. 

Verkoop der moderne dwarshuizinge van den old executeur 
J. Stienstra te Leeuwarden bij de legplaats der schepen te 
Ferwerd, met Engelsche schuiframen en platgeschoren lin-
deboomen. 

Oct. 3 Verkoop der herberg het Kanon te Winsum. 

8 Te koop de huizinge van Dirk Dijkstra met 4 aparte 
woningen daarbij met nog 2 cingels, het oud Panwerk ge
naamd, achter de Schilkampen te Leeuwarden, hebbende 
reed naar het Old Blokhuis. 

,, 20 Verkoop der pottenbakkerij van Sanne Annes te Joure, 
waarvan het pothuis met oven voor 4 jaar gebouwd. 

,, 28 In garnizoen te Leeuwarden gekomen 90 man cavallerie van 
Hessen Philipsthall, tevens verwacht men een detachement 
Zwitsers van de Gumoëns, na welker aankomst het regiment 
van generaal Thouars naar Groningen vertrekt. 

1794. 
Sept. 1 

13 

23 

27 

„ 29 
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5 De magistraat van Worktim bepaalt dat dezen winter van 
Workum op Amsterdam en Enkhuizen een beurtschip zal 
varen, 's Zondags, Woensdags en Vrijdagmorgens om 9 
rrar, en van Amsterdam terug Maandags, Donderdags en 
Zaterdagsavonds, blijvende de Amsterdammer beurtman 
op zijn beurt als naar gewoonte. 

8 In den Frieschen boekhandel verkrijgbaar: Gemoedelijke 
brief van Knelis Japiksz aan zijn HoogEerw. Caesar Brun-
cadoro bij de gratie Gods en des H. Apost. Stoels, aarts
bisschop van Nisibie over eenige onbegrijpelijke leeringen 
in cleszelfs herderlijken brief aan de R. Katholieken der 
Vereenigde Nederlanden à 4 st. 

6 Gedrukt bij v. d. Baak te Leeuwarden: Nieuw Friesch 
Almanach met zang en dans voor 1795, waarachter de 
Friesche zanglust, zijnde een verzameling van uitgeknipte 
zangstukken naar de hedendaagsche mode en smaak. Ver
schenen bij H. Post te Leeuwarden: De zeven fioolen uit 
het Boek der Openbaringen door Robert Fleming, eertijds 
predikant te Leiden. Rotterdam en Londen, bevattende o.a. 
voorzeggingen over de Fransche omwenteling. 

22 Verkoop der zware iepen op de kaatsbaan te Wommels. 

25 Het diaconie-armhuis te Leeuwarden bijna geheel afge
brand. 

5 Verkocht de huizinge bij de Put te Leeuwarden, laatst be
woond door douairière van Haren, geboden ƒ 3009. 

12 Kasteleiiiske wed. Ernst Beek te Dronrijp laat een zilveren 
hecht verhardrijden. 

17 Grietman Eysinga op Jongema-State te Rauwerd vermist 
2 windhonden. Prins Willem V op een historieprent voor
gesteld ten huize van baron Heemstra van Froma te 
's-Hage, omringd door 14 personen, waarbij zijn zonen. Op 
het afhangend tafelkleed staat het Wapen van Oranje. Op 
tafel liggen 2 papieren, het eene geteekend: Wil(lem) Prins 
van Oranje, op het andere schrijft de prins: God help mijn 
en zoonen. 

21 De liefhebbers van Warga dagen den rijder, die den prijs 
te Sneek won uit om tegen Fokke Ruurds te rijden, 23 Jan. 
en zoo dezelve het komt te winnen, zal hij 2 ducaten ge
nieten. 

26 Ringrijden op 't Weidumerhout om een zilveren horloge
ketting en dito speld ekussen. 
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jan. 31 Klaas Sybes, schoolmeester en schoenmaker te Brantgum, 
vraagt een schoenmakersknecht. 

Febr. 4 De vaderlandsche leesgezelschappen te Leeuwarden geven 
wegens den strengen winter aan de stadsarmen 550 car. gl., 
aan de Luthersche armen 100 car. gl., aan de Roomsche 
155 car. gl. 

,. 6 Nadat de Staten van Friesland het gebruik der Fraterniteit 
te Leeuwarden hadden toegestaan, komt daar het comité 
revolutionair bijeen, tengevolge waarvan den volgenden dag 
de Staten publiceeren, dat vernietigd worden alle sententiên 
betrekkelijk de onlusten van 1787; dat ingetrokken worden 
de placcaten van 25 Sept. 1786; dat de Friesche ingezetenen 
weer zullen worden gewapend gelijk vóór 1787 was ge
schied. A. M. Gerkens in de Slotmakersstraat naast kolonel 
Smeding maakt en verkoopt valhoeden. 

„ 7 Gedrukt bij Joh. Seydel te Leeuwarden: Verklaring dei-
rechten van den mensch en den burger, uit het Fransch, 
voor 4 duiten. Tevens te bekomen: Brief van een burger 
van Amsterdam aan zijn vrienden in Friesland over de 
spoedige omwenteling in gemelde stad à 2 st. 

9 Het garnizoen te Leeuwarden legt de oranjekokarde af. 

,. 10 Het comité revolutionair ontslaat de leden van magistraat 
en vroedschap te Leeuwarden van hun posten, en biedt aan 
de stad een provisioneele regeering aan van 12 personen, 
hoogstens voor 2 maanden, totdat het Friesche volk zich 
zelf een regeeringsvorm zal hebben gekozen. Daarna wordt 
de vrijheidsboom voor het stadhuis en de nationale vlag op 
de torens geplant, 's Middags 3 uur worden onder het 
spelen der klokken en het driemaal lossen van het kanon 
op de stadswallen door 200 burgeressen in *t wit en met 
nationale linten versierd, de uitgewekenen van 1787 ver
welkomd. Het vrijcorps schaart zich gewapend langs den 
Wirdumerdijk tot in de St. jacobsstraat, terwijl 2 compag
nieën van dat corps die burgers onder muziek naar het 
stadhuis geleiden, waarna de dans om den vrijheidsboom 
plaats heeft. 

,, 11 Door eenige Grouwsters, die de feestelijkheid te Leeuwar
den bijwoonden, slaat de beweging naar hun dorp over. De 
leden van het exercitiegenootschap vergaderen op de Buren, 
waar de vrijheidsboom staat geplant. Zij worden verwel
komd door 35 vrijsters in het wit. Na een toespraak heeft 
de rondedans plaats en wordt een cantate uitgevoerd. 
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Febr. 12 Te Dokkum scharen zich 's morgens 11 uur 130 gewapende 

burgers in een halven cirkel om het stadhuis. Een half uur 
later verschijnen uit Leeuwarden Pier Zeper en Thijs Feen-
stra, afgevaardigden van het comité revolutionair. De laat
ste houdt een aanspraak, waarin hij de Franschen ver
heerlijkt, aandringt op rust en orde en vraagt of het nog de 
ernstige begeerte is om de oude regenten af te zetten. Dit 
wordt met een drievoudig hoezee beantwoord. Daarna gaan 
de beide afgevaardigden in de raadskamer waar magistraat 
en vroedschap zijn vergaderd. Deze leggen na eenige toe
spraken hun mandaat neer. Daarna geschiedt de publicatie, 
dat een provisioneele regeering- voor 2 maanden wordt in
gesteld, om op haar verantwoording voor het welzijn der 
stad te waken, totdat het geheele Friesche volk zich zelf 
een regeeringsvorm zal hebben gekozen. Dan wordt de 
vrijheidsboom voor het stadhuis geplant. De 13 nieuwe 
representanten begeven zich naar het stadhuis en leggen ten 
aanhoore van de vergaderde menigte den eed van trouw af. 
44 jonge paren doen een rondedans om den vrijheidsboom. 

„ 13 Het exercitiegenootschap richt te Beetgum den vrijheids
boom op na gehouden aanspraak van een der burgers. Te 
Bolsward treden de gevolmachtigden Abr. v. den Burg en 
Boele Braaksma de raadszaal binnen, lezen aan den ver
gaderden raad een proclamatie voor waarin deze van zijn 
post wordt ontzet en geboden wordt het stadhuis te ver
laten, hetgeen geschiedde. Daarna wordt de vrijheidsboom 
voor het stadhuis gebracht: een detachement schutters 
haalt een aantal j ongedochters in het wit gekleed van de 
herberg Het Blauwhuis. Deze raken den boom aan ,,ten 
teeken dat ook zij het hare wilden bijbrengen tot herstel der 
zoolang getrapte vrijheid." Vervolgens heeft de rondedans 
om den boom plaats onder het zingen van liederen; de 
publicatie der provisioneele regeering der stad wordt met 
een drievoudig hoezee begroet; het kanon van den stadswal 
wordt gelost; 's avonds leggen de nieuwe representanten 
den eed af „bij het ligten der flambouwen." 

14 De municipaliteit van Dokkum besluit op verzoek van Hen
drik Isacks van der Werf f of hij gebruik kan maken van 
de vroedschapsbank, de bijbels en kussens uit de vroed-
schaps-, militaire-, officiers- en bodebanken te doen halen 
op het stadhuis en de stoven door de kerkedeurwagten te 
doen bergen, ten einde alle onderscheiding van personen 
weg te nemen, hetwelk terstond ten uitvoer wordt gebracht. 
De eerste vrijheidsboom in Wonseradeel wordt te Pingjum 
geplant, 's Middags 2 uur komt het sedert 1787 ontbonden 
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vrijcorps weer onder de wapenen, voorafgegaan door 20 
jongedochters en begeeft zich met vrijheidshoed en nationale 
vlag onder muziek naar den vrijheidsboom. De doopsgez. 
predikant M. Tresiing houdr een aanspraak, waarna de 
burger j . Bakker een gepast vers voordraagt; verder heeft 
de rondedans der vrijsters plaats onder het galmen van vrij-
heidsliederen en muziek. Te Leeuwarden schrijft de burger 
Huber, in 1787 secretaris van de aïgemeene vergadering 
der exercitiegenootschappen en vrijcorpsen in Friesland, bij 
absentie van den president C. L. v. Beyma tegen 20 Febr, 
een vergadering van deze lichamen uit en noodigt aile inge
zetenen der dorpen, die in 1787 de wapenen niet hebben ge
dragen uit om op te geven hoeveel geweren zij begeeren. 
Te Staveren wordt de provisioneele regeering in de Groote 
Kerk aan de burgerij voorgedragen, vanwaar zij met het 
comité revolutionnair onder geleide der schutterij naar het 
stadhuis gaan om zitting te nemen. Voorts wordt de vrij
heidsboom geplant en door jonge vrijsters de dans uitge
voerd. Verschenen bij J. Seydel te Leeuwarden: Nadere 
Verklaring der rechten van den niensch en burger, welke 
3 Febr. 1795 in ''s Hage is afgekondigd, voor 4 duiten. 

Febr. 15 De burger R. van Cleffcns weleer uit Dokkum verbannen, 
wordt op feestelijke wijze met eerejuffers en saluutschoten 
weer ingehaald, naar de vrijheidsboom geleid en met een 
toespraak van burger Teuten begroet. Verschenen bij M. A. 
v. d. Wal te Leeuwarden : Brief van een Leeuwarder aan 
een zijner vrienden in Lem¾terland, of Kort verhaal van de 
revolutie te Leeuwarden op 10 Febr. 1795. 

16 De vrijheidsboom geplant in Sloten, bij het luiden der 
klokken en het lossen der kanonnen; ook doet de burger 
Hylckema zijn eigen twee stukken geschut lossen. Nadat 
de leden van het grietenijgericht te Ternaard door een 
comité uit het comité revolutionair van hun posten zijn 
ontslagen en als volksrepresentanten zijn beëedigd P. A, 
Hiddema te Holwert, Pieter Heringa, en Melis Wynja te 
Nes, Jan Cornelis Posthumus te Ternaard en Pieter Klaa-
zes te Waaksens, ijlen de burgers van Holwert naar hun 
woonplaats terug, hijschen de nationale vlag, verzamelen 
zich in de kerk, lezen en zingen met de levendigste aan
doeningen in maatgezang Ps. 66: 5, Ps. 37: 18, 15 en rich
ten den vrijheidsboom op. Nadat 16 Febr. op de grietenij-
rechtkamer te Oosterbierum de oude regeeringsleden waren 
afgezet, komt 17 Febr. het vrijcorps te Minnertsga in de 
wapenen op het plein van burger B. D. van Sixma, waar 
reeds de vrijheidsboom lag. Hier vergaderden gelijktijdig 



386 

90 jonge dochteren in het wit, met driekleurige linten en 
ieder met een nationale roos of strik op de linkerborst. 
Van dit plein werd de boom door 16 jonge zonen der vrij
heid gedragen, voorgegaan door een detachement gewapende 
burgers en gevolgd door verscheidene muzikanten met trom, 
violen en fluiten. Hierop volgde de maagdenrei twee aan 
twee. Een tweede detachement gewapende burgers sloot 
den trein, marcheerende dus door het dorp tot de herberg
en weder van daar tot midden in de buren, alwaar reeds 
het gat gegraven was. De boom geplant zijnde werd door 
den burger Rintje Sikkes een snaphaan en degen gehangen 
onder den hoed, welke met een nationaal driekleurig lint 
versierd was, „waaronder een evenaar verbeeldende de ge
rechtigheid, waarop dus de wapenen steunen en de vrijheid 
zich boven alle geweld verheft." Hierop werd door 
een burger A, A. Backer een aanspraak aan de ge
wapende burgers en verdere omstanders gedaan, waarop 
een gulle eenvoudige vroolijkheid volgde, van zingen en 
dansen om den vrij heidsboom, genoegzaam door allen die 
hier tegenwoordig waren, zijnde de gewapende manschappen 
in een kring geschaard, en alle de maagden binnen dezelve 
rondom den boom. Dit vereeuwigd zijnde met een dikwijls 
herhaald hoezee vertrok de trein, waarna de maagdenrei 
eenige verkwikkingen wierden aangeboden en in de herberg 
met koffie, eten en brandewijn onthaald, hebbende het Ge
nootschap een tractement van bier en jenever, brengende 
den geheelen dag in vroolijkheid en gulle eensgezindheid 
door, tot allen 's avonds 9 uur in vrede scheidden en ieder 
vergenoegd tot zijn woning terugkeerde. 

De burgerschutterij te Leeuwarden legt te 2 uur voor het 
raadhuis den eed van trouw af voor een commissie uit het 
comité revolutionair. Te Sexbierum wordt de vrijheidsboom 
geplant in tegenwoordigheid van 100 man burgerwacht, 80 
jongedochters in het wit, onder het luiden der klokken en 
hoezee-geroep, waarna de vrijsters de carmagnole dansen. 
Verkocht een zitplaats in het gestoelte, van ouds Haans
gestoelte geheeten, in de kerk te Grouw. Feest te Harde-
garijp, daar G. Reitsma aldaar herkozen was tot mederich-
ter; de vrijheidsboom wordt geplant en een maagdenrei in 
het wit danst er om heen. De burgers R. van Cleffens en 
Joha en andere leden van het comité revolutionair per rijtuig* 
daar langs komende, vereeren het dorp een nationale vlag, 
die terstond aan de herberg tegenover den vrijheidsboom 
wordt opgehangen. Te Menaldum wordt de vrijheidsboom 
onder klokgelui ingehaald en geplant voor het rechthuis. 
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De burgerwacht onder commando van kapitein Arjen An
ders, schaart er zich omheen. Burger P. Kramer houdt 
deze aanspraak: ,,Het blijde oogenblik is daar, dat wij u 
kunnen betuigen en plechtig getuigen voor God en voor de 
gansche wereld, gij zijt vrij! Ja wij alle zijn vrij. Sta dan 
in die vrijheid, maar misbruik ze niet. Wij zijn allen gelijk, 
dus zijn wij dan ook allen medeburgers. Laat clan alle ver
schillen en verdeeldheden een einde hebben mer aan het ver-
ledene niet te gedenken, met grootmoedig en gulhartig te 
vergeven, aan een iegelijk die in dezen schuld kent! Ziedaar 
de hand van uwen medeburger, ja van uwen broeder. Dan. 
v/ij vermanen u alle, als uw medeburgers dit opgerigi teeken 
niet te schenden, nog eenige smaad met woorden of daden 
aan hetzelve te doen, als zijnde opgerigt niet alleen tot een 
teekeu van vreugde, maar vooral van die vrijheid, wier 
oorsprong uit God zelf is. Dat dan de broederlijke liefde 
kome en blijve opdat Hij die liefde zelf is een welgevallen 
in ons neme en ons helpe tot roem van Zijn Naam en tot 
welzijn van het lieve vaderland." Deze toespraak wordt met 
een drievoudig hoezee beantwoord, waarna de carmagnole 
wordt gedanst. 

Febr. 18 De vrijheidsboom geplant te Heerenveen. De revolutie zou 
daar reeds den lóen Februari zijn beslag gekregen hebben, 
indien niet verreweg de meesten der gecommitteerden uit de 
dorpen van Schoterland geaarzeld hadden om er hunne siem 
aan te geven, eer zij ruggespraak met hunne committenten 
hadden gehouden. Dinsdag wierd daarop het volk der dor
pen saamgeroepen; Woensdag was het algemeen besluit, 
zonder eenige uitzondering in de resolutie genoegen te 
nemen, waarop aanstonds ook met genoegzame, eenparige 
stemmen de leden der municipaliteit zijn benoemd. De ge
committeerden van alle de dorpen vergezelden nu ook de 
plechtigheid van 't planten van den vrijheidsboom. Alles is 
nader beschreven in een boekje uitgegeven bij den drukker 
Roorda. Ook te Wirdum wordt de vrijheidsboom onder ge
leide van 50 man burgerwacht, gecommandeerd door kapi
tein Faber en D. Roelofzen, en een rei van 60 zingende 
burgeressen en eenige muzikanten door het dorp gevoerd. 
Als de boom is geplant, heeft de rondedans plaats en een 
tractatie door de leden van het vrijcorps en eenige aanzien
lijke burgers in de herberg. 

19 Het comité revolutionair te Leeuwarden ontslaat op het 
Landschapshuis al de tot hiertoe fungeerende leden van-
staat, die in het kwartier v. Oostergo vergaderd waren. Men 
begaf zich daarna naar de Fraterniteit, waar de provisio-
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necle nieuwe verkozene staatsieden zich bevonden. Deze be
gaven zich daarna naar het Landschapshuis onder het spelen 
der klokken en het lossen van het geschut op de wallen om 
sessie te nemen. Tevens worden de namen bekend gemaakt 
van de provisioneele representanten des Frieschen volks. 

Febr. 21 Verschenen bij D. Romar te Franeker: Korte Beschrijving 
van het gebeurde te Franeker op 12 Februari 1795 à 4 st. 
Alsmede: Aanspraak van E. Drabbe bij het openen van de 
Fraterniteit te Franeker en Aanspraak van J. Roorda, ter 
gelegenheid dai de burgerij door de studenten genodigt 
wierd om de optocht, ter plaatsing van de nationale vlag 
op den toren van de academie te vergezellen. De provisio
neele representanten te Leeuwarden proclarneeren de rech
ten van den mensch en burger. 

,, 24 De vrsjheidsboom te Rottevalle wordt met snaphaanschoten 
vereerd. Ds. van Ree houdt een toespraak, ,,waarin hij ons 
een klaarder denkbeeld gaf van de aangebragte vrijheid 
door de manmoedige en dappere Fransche Natie en nooit 
genoeg gepresen Bataaven; ons teffens opwekkende om in 
dit werk dog byzonder Gods vinger op te merken en har
telijk allen vermanende van wat stand of religie zij ook 
zijn rnogten en opwekkende met verbanning van alle haat 
en partijschap, elkander de hand van Broederschap te gee-
ven, hetwelk van allen met het geroep van Vivat en Hoezee 
wordt beantwoordt." Daarop danst men om den boom en 
worden vrijheidsliederen gezongen. De burger Huber, sedert 
1787 uitgeweken, is terug in Dronrijp; 130 in 't wit ge-
kleede vrijsters dansen om den vrijheidsboom. Te Arum 
houdt IJeb D. Feikema, vrijcorpslid, bij den vrijheidsboom 
een toespraak, waarna een ander lid Jan Jansen een vers 
voordraagt, 48 meisjes dansen om den boom; burger Frans 
de Boer, een der Friesche uitgewekenen, verrast de menigte 
door zijn komst, de predikant spreekt hem toe en geeft hem 
in aller naam de hand der broederschap, waarna nog eens 
een luchtige carmagnole wordt gedanst. 

,, 25 Te Leeuwarden afgekondigd, dat de provisioneele represen
tanten van het Friesche volk de onbelemmerde gewetens
vrijheid en ongestoorde uitoefening ván godsdienst zullen 
handhaven, dat de vroegere bedestonden worden ingetrok
ken, dat het Fransche volk als verwoestende vijanden 
wordt beschouwd; daarentegen worden alle leeraren gelast 
om in hun publieke gebeden voortaan te gedenken aan hen, 
wien het bestuur van lands- en kerkzaken is toevertrouwd 
zonder eenige titels te bezigen. Het collegie van Ged. Staten 
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wordt omgedoopt in een commissie der volksrepresentanten 
tot waarnemen der zaken van 't college, bestaande uit 5 
leden, n.1. Pieter Huidekoper, Livius Fokkens, Arent Johan 
v. Glinstra, Albertus Abbring en Epke Roos van Bienema. 
Verschenen bij Brantsma te Leeuwarden: Vrijheid, Gelijk
heid, Broederschap, raadgevingen aan alle ingezetenen van 
Friesland door den burger Eelko Alta. Mede verschenen: 
Aanspraak van den burger J. Scheltema aan het volk van 
Franeker. Een groot getal Leeuwarder burgers vereenigen 
zich tot een volks- of burgersocieteit. Zij houden deze eerste 
samenkomst in de 5de Latijnsche school en burger Joh. van 
der Veen hield bij die gelegenheid tot opening een korte 
gepaste aanspraak. Daarna stelde burger A. Staal de ware 
bedoeling en 't nuttig doel dezer sociëteit in het licht; dat 
dergelijke bijeenkomsten op het voorbeeld van Holland en 
andere provinciën behoorden te worden aangelegd, zoo in 
de kleine steden als op het platte land, met welke men kon 
correspondeeren om tot een geregelde organisatie te komen 
ter voorlichting van de nog minkundige of dwalende mede
burgers, ter noodzakelijke verkrijging eener meer gezuiverde 
kennis in de politieke belangen van den Staat, die nu over
eenkomstig de gemanifeste reglen van den mensch en bur
ger op gronden van vrijheid, gelijkheid en broederschap 
moeten gevestigd worden. 

Febr. 26 Duco van Haren wordt gelast door de autoriteiten om voor 
12 Maart present te zijn ten zijnen huize in St. Anna Paro
chie, „zullende anders zijn boedel voor verlaten worden 
gehouden." 

,, 27 De provinciale representanten laten te Leeuwarden afkon
digen: Daar wij vernomen hebben dat sommige misleide 
ingezetenen zich niet ontzien hier en daar de algemeene 
rust en veiligheid te verstoren door het roepen van Oranje 
boven! als door het dragen van oranjelinten en cocardes. 
zoo is het, dat wij ter handhaving der goede order en be
vordering eener zoo hoogst noodige eensgezindheid bij 
deezen het roepen van Oranje boven! het zingen van z.g.n. 
oranjeliedjes en het dragen van oranjelinten en cocardes of 
andere oranjeteekens uitdrukkelijk verbieden, gelastende 
wij het hof van Justitie en verdere municipaliteit en 
districtsregeeringen tegen alle zodanige zoi'gvuldig te waken 
en zonder eenige oogluiking of aanzien van personen tegen 
de contraventeurs te ageeren en zulke verstoorders der rust 
te doen overbrengen naar het blokhuis, ten einde door den 
Hove van Friesland te worden gestraft. Want wij zulks tot 
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28 Verschenen no. 1 van het Dagverhaal der Handelingen 
van de provisioneele representanten des Volks van Fries
land, Zaterdagsweekblad bij M. A. v. d. Wal en M. Kom 
te Leeuwarden à 1 st. Het er f stadhouderschap van Willem 
V en zijn nakomelingen wordt in Friesland vervallen ver
klaard, met intrekking" en herroeping van alle resolutiën 
door den stadhouder genomen. 

Maart 3 De burgervolkssocieteit te Leeuwarden noodigt alle burger
leesgezelschappen in de provincie die op vrijheid, gelijkheid 
en broederschap zijn gegrond uit om met haar in corres
pondentie te treden. Vrijheidsboom geplant te Rauwerd. 

,, 4 De Fransche Generaal Gaspar Thierry rukt met een 
detachement huzaren Leeuwarden binnen. Verschenen bij 
R. Brandsma te Sneek: Bericht wegens het voorgevallene 
bij de revolutie te Sneek; alsmede: Weekblad voor den 
Burger à 5 duiten, waarvan no. 1 is verschenen. Ver
schenen bij A. B. Saakes te Amsterdam: Onderwijs in den 
godsdienst en in de gelijkheid der menschen op een geheel 
nieuwe wijze behandeld. 

., 5 Groote optocht te Franeker. De stoet bestaat uit: 200 
schutters, de academische senaat in ambtsgewaad, de studen
ten, 160 burgers, 80 vrouwen, 115 meisjes, de municipaliteit, 
de oude burger Waardenburg dragende een zwaar touw aan 
een stok, waaraan een schild met opschrift: Met zulke 
touwen was ik aan mijn zoon gebonden; drie burgers 
weleer gevangen, nu verbeeldende vrijheid, gelijkheid, broe
derschap ; eenige kinderen van vroegere gevangenen, dragen
de de verbroken boeien hunner ouders; groote kinderen, 
dragende de ketens van de poorten met het groote slot; 
de vrouwen en moeders der vervolgden met een banier, 
waarop dit opschrift: Wij deelden in de droefheden, nu 
deelen wij in de vreugde; twee smeden; de deuren van 
alle poorten. Na 't lossen van 't geschut, riep burger 
Schelterna met een gelukwensen den stoet tot gezang op. 
Hierna had de dans om den vrijheidsboom plaats. De 
gebroken boeien werden aan den toren gehecht met het 
het opschrift: gesmeed in 1787, verbroken in 179S. De 
Fransche commandant Dumain was met eenige officieren 
uit Harlingen gekomen en gaven hun genoegen in alles te 
kennen door een Fransch patriottisch lied aan te heffen. 

7 Verschenen bij D. Romar te Franeker: Verhaal van 
het gebeurde te Harlingen met aanspraken van den bur
ger P. Fontein. En: Historie der omwenteling van steeden 
en dorpen in Friesland. In de boekwinkels te koop groote 
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folio portretten van generaal Pichegru in zwarte kunst 
gegraveerd. 

9 Willem Jans te Noordwolde is bij de brug aldaar, bij de 
uitvaart der jagers van Bijland gaan roepen: Oranje boven, 
de patriotten moeten opgehangen aan de vrijheidsboom, ge
vangen gezet. 

i l Burgervolkssocieteit opgericht in Perwerderadeel, secret. 
H. Brinxma Jr. 

12 De vrijheidshoed wordt te Harkeina-Opeinde met nationale 
vlaggen onder trommelslag en muziek rondgedragen. 

13 Te Workum zijn Fransche soldaten en officieren in garni
zoen. De vrijheidsboom wordt opgericht voor het stadhuis. 
Er wordt geroepen: Vive la république Batave! Een toe
spraak in het Fransch wordt door den commandant der 
Fransche troepen beantwoord. Daarna wordt door de leden 
der municipaliteit en Fransche officieren de carmagnole 
gedanst. 

16 j . Braak te Kollum geeft een vrijheidsboom present aan 
Buitenpost. Deze wordt op een wagen met 6 paarden be
spannen van diens buitenplaats gehaald. In de optocht liep 
voorop een jongeling die op een speer de vrijheidshoed 
droeg. 

17 De vrijheidsboom van Eestrmn door een wagen met 4 paar
den bespannen van Twijzel gehaald, de voerman was uit
gedost als huzaar. De boom wordt ingehaald door 30 jonge 
dochters in het wit onder tromgeroffel en hobospel. Daarna 
had de rondedans al zingende plaats, 

18 De volkssociëteit te Sneek noodigt andere sociëteiten uit om 
met haar in correspondentie te treden. 

21 Klein Mariënburg achter de Hoven te Leeuwarden uit de 
hand te koop. Gedrukt bij v. d. Haak te Leeuwarden: Heil 
en Broederschap aan mijne Stad- en Landgenooten door 
P. Schellingwou; De Vrugt van den Vrijheidsboom in 
tegenoverstelling van den Oranjeboom door C. van Wier ; 
Vaderlandsche aanspraak aan het burgergezelschap te Olde-
boorn. 

23 De Fransche generaal Macdonald ingehaald te Leeuwarden 
door een detachement in garnizoen zijnde huzaren. 

24 De geheele gewapende burgerwacht van Leeuwarden be
nevens liet gansene garnizoen paradeert voor generaal 
Macdonald. 
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Maart 26 Burgersociëteit te Lekkum opgericht. De vrijheidsboom van 

Stiens wordt 's morgens 8 uur gehaald van 't buiten van 
burger H. van Knyff te Ferwerd door 20 ruiters, 100 ge
wapende burgers te voet en een wagen met 6 paarden be
spannen. De klokken te Ferwerd luiden, 's Middags te 4 uur 
wordt de stoet te Stiens opgewacht door 100 in 't wit ge-
kleede burgeressen en muziek. Een meisje met den vrij-
heidshoed in de hand houdt een toespraak en geeft den hoed 
over aan Ds. S. Winsemius, die dit met een ovatie beant
woordt. Na het planten van den boom, houdt burger B. 
Stelwagen een redevoering. 

,, 27 Verschenen, op 3 vellen groot mediaan papier: de Rechten 
van den mensch en den burger „om in sociëteiten als een 
gedenkzuil op te hangen"; De rechten van den mensch, een 
volkslied op de wijze „de wereld is in rep en roer". Wel
komstgroet aan den Bataafschen burgerheid Albartus 
Lycklama in 1787 uitgeweken en als capitein eener com
pagnie Franschen met triumf 22 Febr. 1795 te Bolsward 
weergekeerd, door T. Dooitzes. 

28 Te IJlst wordt een volkssociëteit opgericht onder presidium 
van Jelle Sipke van Teerns, secr. Jan Minnes Bakker. Ver
schenen bij P. Bransma te Leeuwarden: Het Boek der 
Chronieken der Nederlanden, beschreven in de * )ostersche 
stijl door rabbi Kabiel Lynze; Latijnsche lierzangen in 
Alcaïsche dichtmaat, toegewijd aan het Fransche volk. 

29 Verschenen bij Romar te Franeker: Nauwkeurig berigt 
van het volksfeest bij het verbreken der ketenen en het 
herstellen der poorten te Franeker, met aanspraken van de 
professoren v. Voorst en Chaudoir en de burgers Jan 
Scheltema en B. van Rees. Eelze Aans te Duurswokî 
zingt voor zijn deur een oranjeliedje, terwijl het volk naar 
kerk gaat, en wordt deswege gevangen gezet. 

30 De volkssociëteit te Leeuwarden verplaatst haar vergade
ring uit de 5e Latijnsche school naar de boven-voorkamer 
van het huis de Fraterniteit genaamd. De vrijheidsboom 
geplant te Tzummarum; Jan Wytzes wordt na 7-jarige 
ballingschap door zijn ouders in den kring geleid. Hij 
draagt op een speer de vrijheidshoed, zijn moeder een 
Romeinsch wapenschild met opschrift: Wij deelden in de 
droefheid, nu deelen wij in de vreugde; zijn vader torschte 
een versleten juk op de schouders. Na de toespraak van een 
der commissieleden werpt de oude man het juk ter aarde 
en wordt hem een palmtak gegeven met nationale linten, 
waarna het juk onder een gestadig hoezee wordt verbrijzeld". 
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\Iaait 31 De denneboom vooi Kimsweid tot vrijheidsboom bestemd 

woidt veieerd dooi j \an Echten, old grietman \an 
Eanadeel Bij het planten \an den boom chaagt de büiçer 
dotpsiechter Andreas Kruger een vers vooi 

H¾itte ¾rsiittc! 

ALMANå 
Na ûm Nieuwen Stijl." 

^ p ' t J¾¾î&ïKl-jaat onfeg¾eeren 173C 
^ o o | W. Boek holt» ¾fef&ebbeç öes 

J¾at|emat4fcjjc Stonfien. 

{Ce Leeuwarden, {tpJohannesThiitièns»-
in öe f cpsf¾aat in ô« ¾aa¾aáöw. 

TitcJpientie \ a n een Leeuw ai der uitgave 
(1736) 

-Vpul 1 De pi ovisioneele municipahteit van het Bildt beveelt dooi 
dezen aan allen dengeene, die m de respective kei ken \an 
dit distrikt vermeenen te hebben eemge eigeiîdom \an 
wapens, hangende aan de mutiren of geschilderd op de 
glaasen, mitgaders alle zoodanige Tekenen en Wapenen die 
mmkundige verkeerde denkbeelden, aangaande de gelijkheid 
%an den mensch, in zijn natuuiiecht kunnen inboezemen 
om zulks \an daar weg te nemen \ooi 4 Apnl 1795, bij 
gebieeke \an dien woiden de goederen gehouden aan de 
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ingezetenen vervallen te zijn om daarover te disponeeren, 
zooals zij verstaan zullen te behooren." Jr. Sicco Douwe 
v. Aylva wordt bij zijn terugkeer uit het buitenland te 
Holwerd feestelijk begroet, tegenwoordig" zijn de predikan
ten : Bornaeus, van Afliet, Bavius, Kiers en E omar. 

April 2 De municipaliteit van Dokkum besluit dat de wapens in de 
kerk voor 1 Mei moeten worden weggenomen door belang
hebbenden, zullende bij gebreke van dien dezelve worden 
vernietigd. 

., 4 De burgersocicteit ..Tot heil van Stad en Dand" te Staveren 
verzoekt correspondentie. Camminga-State te Oudkerk te 
koop of te huur tegen 11 Mei, inlichtingen bij A. ten 
Broeke Hoekstra te Leeuwarden. 

5 Burgersocieteit Ter bescherming van de rechten van den 
mensch opgericht te Oosterlittens (secr. W. A. Wiarda). 
en Rinsumageest (secr. H. Swaagman). 

8 De burgersocieteit „Na lang geduld, ons wensch vervuld" 
te Joure vraagt correspondentie. 

11 Het leesgenootschap „Deert uwe rechten kennen en hand
haaft dezelve" te Hindeloopen (secr. J. J. van Cuilenborg) 
vraagt correspondentie. Idem de sociëteit te St. Jacobi 
Parochie (secr. S. P. Wassenaar). 

16 Geopend de vaderlandsche sociëteit „Doorzoek de schuld, 
geen onrecht duld" (secr. P Eekma) te Heerenveen met een 
toespraak van pastoor Abraham van Didt. 

18 De 2de hoofdvergadering der gecombineerde volkssociëteit 
en het genootschap in deze provincie gehouden te Leeu
warden op de bovenvoorkamer der f ratemiteit. Het volgen
de is verhandeld: Eenige sociëteiten in de vorige vergade
ring ter deliberatie gebragt hebbende om het Hof van Justi
tie te removeeren als strijdig met de thans bestaande orde 
van zaken, wordt aldus besloten om een adres daartoe op te 
stellen. De sociëteit van de Dille stelt voor stappen te doen 
tot verbetering van het onderwijs. De soc. van Dille, Grouw 
en Warga worden verzocht een plan daarvoor op te maken 
en ter vergadering te brengen. Voorstel om de binnen-
landsche convooien als drukkende op kooplieden en schip
pers af te schaffen; verzoek te richten tot de prov. Repre
sentanten dat de Drukker der Leeuw. Courant gelast wierd 
om geen onduitsche en bij den minkundigen geheel onver
staanbare woorden te gebruiken en ook in de publicaties dei-
representanten zich daarvan te onthouden. Een verzoek te 
richten aan de provinc. representanten dat de livreien der 
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bedienden worden verboden en alle teekenen van opper
macht als strijdig' met de leer der gelijkheid. Verschenen bil 
Joh. Seydel: Onderhandelingen en besluiten van de Volks-
of Burgersocieteit te Leeuwarden, met vele brieven. De 
sociëteit te Balk. te Oudebildtzijl „Biltzijîster burgerschaar 
is thans bijeengebragt, Tot heil van 't vaderland en 't men-
schelijk gesîagt", en het vaderlandsche leesgenootschap 
„Concordia" te Koudum vragen correspondentie. De in 
1787 uitgeweken burger Liemve Klaasens, zoon van Klaas 
Lieuwes te Beetgum, komt terug in zijn dorp, en wordt met 
muziek naar den vrijheidsboom geleid, waar hij wordt toe
gesproken. 

April 19 De burgersocieteit „Daar vrijheid elk gelijke rechten geeft. 
Is 't pligf dat men als broedren leeft", secr. A. Jentje¾ re 
Irnsum opgericht. 

., 20 Het bestuur van Barradeel besluit de wapens in de kerken 
en de geschilderde glazen te laten wegnemen. 

,, 22 Boelg'oed ten huize van Prof. Cannegieter op de Oorbijter 
te Dronrijp. Hajo Tuinhout, uitgewekene, oud-ingezetene 
van Nijland wordt in zijn dorp feestelijk ingehaald met 
trom en pijpers, door eerejuffers en exercitiegenootschap; 
bij den vrijheidsboom wordt hij toegesproken door B, 
Idzerda, die ,,den Richter van hemel en aarde prijst, dat 
Hij de landverraders had doen omkomen"; daarna geleid 
naar de woning van Hajo Bangma wordt hij nogmaals met 
een deftige toespraak ontvangen. 

„ 23 De burgersocieteit te Damswoude „Met hart en hand voor 
't vaderland" en te Grouw „Tot heil van 't dierbre Vader
land, Is ons bijeenkomst hier geplant", verzoekt corres
pondentie. 

,, 25 Op de kaasmarkt te Leeuwarden vallen verscheidene onge
regeldheden voor tussc'qen boeren en Fransche soldaten. 
De municipaliteit is zoo bevreesd dat de boeren niet meer 
met hun producten ter markt komen, dat zij bij publicatie 
worden uitgenoodigd om toch vooral te continueeren niet 
hun marktbezoek. Tevens decreteert het stadsbestuur dat 
de eigenaars van wapens, schilden en andere eereteekens in 
de 3 Geref. kerken opgehangen, dezelve binnen 14 dagen 
zullen amoveeren en weghalen. De municipaliteit -van Sneek 
neemt een dergelijk besluit in zake de wapens in de St. 
Martinikerk. Verschenen bij Joh. Seydel te Leeuwarden: 
Aan mijn landgenooien bij hunne terugkomst uit Frankrijk 
in het vaderland, dichtstuk door H. C. Achenbach. 
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Mei 4 Jan Harmens te Bakkeveen gevangen genomen, omdat hij 

met een groot oranjelint om de hals liep. 

5 De burgersocieteit „De burgertrouw en waakzaamheid zijn 
steunsel van een Sociëteit" te Lemmer vraagt correspon
dentie. 

7 Verschenen: Bijdrage tot verlichting van het algemeen en 
bijzonder voor de vrienden van het voormalige bestuur. 
door een verdrukten van hetzelve, waarbij een exacte lijst 
der gevangen geweest zijnde burgers op het Blokhuis in 
Vriesland, met derzelver beschuldigingen en sententiën. De 
burger Adrianus van Loon, voorheen secretaris van Hin-
deloopen, maar in 1787 uit zijn ambt ontzet en uit Friesland 
gebannen, komt per veerschip in de haven van zijn oude 
woonplaats. Het exercitiegenootschap verschijnt onder de 
wapens. Ds. J. J. v. Cuilenburg en de officier van het 
genootschap Jappe Anskes ontvangen hem, geleiden hem 
tusschen het gewapend corps naar het kerkplein, omstuwd 
door een juichende dochterenschaar en onder het geklank 
van fluiten en trommen, waarna Ds. v. C. hem toespreekt 
onder den vrij heidsboom, die de spreuk draagt „Vrijheid 
of dood." 

16 Het vredestractaat tusschen Frankrijk en de Bataafsche 
republiek gesloten, welk feit in vele dorpen feestelijk wordt 
gevierd. De municipaliteit van Schoterland heeft op aan
drang van de volkssociëteit besloten de wapens, in de kerk 
te Heerenveen hangende, te laten wegnemen en alle ge
stoelten aldaar zonder onderscheid te verhuren. De vol
gende burgersocieteiten vragen correspondentie: Gorredijk 
(secr. S. Posthumus Zwart), ,,De broederschap is onze 
band, handhaaft het regt van 't vaderland"; Bolsward 
(secr. Hans Hettema) „Het heil des volks is de hoogste 
Wet"; Bergum, „Hij die bemint zijn vaderland, die werkt 
oprecht met hart en hand"; Buitenpost-Kollum (secr. 
Oeble B. Brouwer) „Aanhouden doet verkrijgen 't nut voor 
kerk en land en burgerstand"; West Dongeradeel (secr. 
W. G. Alstorphius) „Tot heil van 't Vaderland", vergade
rend te Holwerd. Te Leeuwarden wordt de vierde zitting 
gehouden der vereenigde volkssociëteiten, waarin werd 
voorgedragen of het niet nuttig zou zijn een adres te 
zenden aan de volksrepresentanten met verzoek de oprich-, 
ting van een sociëteit in ieder district te gelasten. 

23 Verschenen te Franeker bij D. v. d. Sluis: De 23 Articulen 
van Vrede, Vriendschap en Alliantie tusschen de Fransche 
republicq en die der Vereenigde Nederlanden. 
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Overleden te Leeuw ai den Jr. Mouritz Pico Diederici van 
Sytzama in leven commies generaal der finantien in Fries
land, oud bijna 64 jaar. 

Bij de bataillonsexercitie te Oosterbierum assisteeren de 
burger-majoor P. C. Leijstra te paard, en de chirurgijn
majoor Klaas Roelofs. Tjeerd Pottinga te Wolvega wegens 
zingen van oranjeliedjes gebannen. 

Tjerk Jans Greveling en Have Memtes Kerkvoogden var 
St Jansga ca. protesteeren tegen een advertentie van Jacob 

I/k * 

m 

De voormalige kerk van Oudeschoot (Fr Museum) 

Hilbertb, waarbij sollicitanten voor den post van school
meester worden opgeroepen, zijnde met hun fungeerenden 
schoolmeester, die reeds 27 jaar dienst deed, tevreden. Het 
vriendschapsverbond tusschen de Fransche en Bataafsche 
Gemeenebesten op de Nat. Conventie te Parijs geratificeerd 

29 Groot feest te ¾lakkum bij het publiceeren der alliantie met 
Frankrijk 

30 De volgende burgersocieteiten vragen correspondentie 
Woudsend (secr. A. B. Idzerda) „Op Vrijheid en Gelijk
heid steund dceze sociëteit"; Bakkeveen (secr. E. Holwerd-
sma) „Vrijheid bereid ons Sociëteit"; Molkwerum (secr. 
Tjalke P. Wassenaar) ,Heil en broederschap is de hoogste 
trap". 

2 Groote vechtpartij te Oldeboorn m de herberg van Gatze 
Martens, waar jongvolk de carmagnole zong, ten spijt van 
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vele Zwitsers, die er gewapend op instormden. De hovenier 
van Lycklamahuis speelde er een groote rol in. 

Juni 3 Het eerste no. verschijnt van de Friesdie Courant, bij J. 
Seydel te Leeuwarden tweemaal per week. 

., 6 De municipaliteit van Franeker verzoekt belanghebbenden 
de wapens in de Martinikerk aldaar vóór 25 Juli weg te 
nemen, zullende ze anders worden vernietigd. A. J. Ouding 
te L. onderwijzer der jeugd, naar de grondregelen der 
M. t. N, v. h. A. geeft onderricht in lezen en schrijven, en 
in Vaderl. deugden, gegrond op de rechten van den mensch 
en den burger, aan jongelingen boven 12 jaar. De burger-
sociëteit te Makkinga onder de zinspreuk: Lang verdrukt, 
maar thans ontheven, Doet in O. Stellingwerf den patriot 
herleven, zoekt correspondentie met andere sociëteiten. 
Eveneens die te Langweer onder de spreuk: Door vrijheid 
en door deugd geleid, Alleen ten doel gerechtigheid; en 
die te Noordwolde onder de spreuk: Ons aller doel en 
oogmerk zij, 't Geluk der gansche maatschappij. 

15 De stemgerechtigden der Leeuwarder burgerij, bij espels 
vergaderd, verkiezen bij meerderheid de provisioneele kie
zers der representatie van Friesland. Nadat uit de provisio
neele kiezers de eindelijke kiezers, zijnde de helft zijn 
uitgeloot, hebben deze tot representanten \ erkozen: W. 
Ruitinga, H. Balk, P. Gosliga, W. Wopkens, P. Zeper en 
C. W. Coulon. 

,, 16 Ds. P. M. Kesler te Dronrijp, gehuwd met Jantje Siebes 
van Eisinga. houdt tot het exercitiegenootschap een toe
spraak, waarin hij braaf afgeeft op ,,den ondankbaren Wil
lem V en de godlooze, afgezette aristocratische beheer-
schers". Hij hield 7 Juni een rede over de luisterrijke staats-
ornwending. 

, 17 Groot feest te Leeuwarden ter viering van de Alliantie tus-
schen Nederland en Frankrijk, waarbij W. B. Jelgersma, 
president der volksrepresentanten van Friesland, en de 
Fransche generaal elkander den broederkus geven. In de 
kerken te Bolsward worden dankpredicatiën gehouden, in
gericht om het Opperwezen te danken over het sluiten van 
dit Tractaat; raadhuis en gasthuis illumineeren. Burger 
Pieter Fontein, staande op het balcon van het raadhuis 
te Harlingen wil voor zijn medeburgers het heil der revo
lutie dernonstreeren. Hij sprak: „Gij zijt vrij als een vogel, 
medeburgers!" Op die woorden haalde hij een vogelkooi 
voor 't licht, zette het deurtje open en de kanarie vloog 
vroolijk tsjilpend de lucht in, maar streek al spoedig 
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weer in de sneeuw. Het beestje wist geen gebruik te maken 
van de vrijheid. Verkoop van het tichelwerk de Boterton 
te Midlum. De vrijheidsboom te Akkerwoude wordt ge
schonken door J. P. A. van Haaren. Er heeft een optocht 
plaats, waarin een vrijheidsmaagd met den vrijheidshoed 
voorop loopt. De hoed wordt vertoond aan de vrouw van 
Marten Wiegers, lid der municipaliteit. Na het planten van 
den boom houdt de student N. W. Bolt een toespraak, 
waarin hij ieder tot ,,ware eensgezindheid en menschen-
liefde gegrond op de leer van Jezus, dien besten menschen-
vriend, aanspoorde, welke heilzame verrigting door den 
geachten burger Sikke Andrys met een minzame dankbetui
ging beantwoord wierd". Ds. G. Abbring te Dantumawoude 
gekozen tot representant des Frieschen volks voor Dan-
tumadeel. Groot feest te Lemmer en Nes (W.D.), Rinsuma-
geest, Woudsend, Hindeloopen, Oostermeer bij de vrij
heidsboom. 

17 Spiegelgevecht te Warga tusschen den Zwitserschen luite
nant Flugi en zijn soldaten met het burgercorps, verbeel
dend te Swichum een schans aan een rivier en daarachter 
een batterij met drie kanonnen. 

22 De nieuwe representanten kiezen uit hun midden tot presi
dent S. Stijl, tot vice-president Vegelin v. Claerbergen; tot 
leden -der Staten-Generaal worden gekozen J. L. Huber, S. 
D. van Aylva en T. Joha, voor de prov. rekenkamer P. 
Zeper. De burgersociëteiten te Wolvega, zinspreuk: Houd 
moed, en zijt thans blij, Bataven, Want gij zijt vrij, en niet 
meer slaaven", en die te Tzummarum, zinspreuk: Waarom 
deez' sociëteit dus is gebragt in stand, Is 't waare heil van 
't Volk, en ook van 't Vaderland, zoeken correspondentie. 

24 De Leeuw. Courant behelst de namen der nieuwe repre
sentanten des Frieschen volks. 

27 Volkssociëteit te Witmarsum opgericht onder de zinspreuk 
„Deugd en Waarheid behoud haar kragt, Tot in het laatste 
nageslacht". De sociëteiten te Harlingen, Drachten en 
Ureterp zoeken correspondentie. 

1 Eigenaars van wapens, graven en grafsteenen in de kerk 
te Witmarsum worden verzocht hun bewijzen over te 
leggen en het vervallene te herstellen. 

4 Op order van de representanten verkoopt de burger P. Wes-
selius een fraaie gedenknaald of pyramide te Leeuwarden, 
gebruikt bij 't feest van het Vredestractaat. 

26 
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8 Verschenen bij P. Bransma te Leeuwarden: Gedachten 
over de vraage of de representanten des volks hunne ver
gaderingen behooren te houden met open deuren. 

15 De volksrepresentanten ontslaan de raadsheeren van 't Hof, 
o.a. Johan v. Idsinga. 

18 Bij de Friesche boekverkoopers te verkrijgen 21 der nieuw
ste patriotsche liedjes en marschen; eveneens: Request van 
Willem van der Klas, bakker te Franeker, na de omwen
teling aan de Staten gepresenteerd. 

19 Hans Willem Cornelis Anne Visser, ber. predikant te 
Warns, ontvangt de Ie huwelijksproclamatie met Anna Zijl
stra. Pytter Atzes komt op de bovenkamer der patriotten-
sociëteit te Noordwolde bij Dirk G. Eilers, doet het ven
ster op en en roept: Holland boven! neen, dat is minder; 
Oranje boven dat is beter, Oranje boven dat is best, 
Blauwe Kees, blijf in je nest. Deswege uit vrees van ge
vangenschap over de grenzen gevlucht. 

20 Overleden Christiaan Everhard de Lüle, hoogleeraar der 
genees- en kruidkunde te Franeker. Verschenen bij D. 
Romar te Franeker: Nederlands verpligting tot dankbaar
heid aan God voor de verlossing, leerrede van Ds. D. v. d. 
Schaaf te Minnertsga, bij gelegenheid van zijn herstel in 
het leeraarsambt aldaar op 14 van Wiedemaand 1795. 

27 De municipaliteit te Sneek laat het bouwen van een nieuw 
werkhuis aanbesteden. 

28 Dirk Lycklama à Nijeholt, luitenant Ie compagnie van 
de schutterij te Harlingen wordt door de schutterssociëteit 
,,De thans gewapende burgermagt, geeft aan het verdrukt 
Neerland kragt", geroijeerd als lid omdat hij uit particuliere 
belangen lid is geworden. Vijftig man troupes van de Frie
sche gardes naar Terschelling vertrokken, om de vandaar 
gekomenen te vervangen. F. Hellendoorn Cramer doet een 
dichterl. aanspraak. 

1 De regeering van Menaldumadeel besluit de wapens in de 
kerken van het district hangende voor 1 Sept. te laten 
wegnemen. Verkoop van 76 eiken op Sjoorda-State te 
Giekerk. 

3 De kerkvoogden van Menaldum besteden aan het afbreken 
van de oude en het bouwen van de nieuwe school. 

20 De vrijheidsboom te Suawoude geplant. De sociëteit te 
Kubaard zoekt correspondentie. Jacob Popta bedankt de 
Leeuwarders dat zij 18 Augustus het geschut op de wallen 
van Franeker hebben gebracht. 
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29 Verschenen bij j . van der Haak ie Leeuwarden: Verhan
delingen over de jagt in de prov. Friesland door H. Oneides 
e.a. Te koop een orgel in de R. Kath. kerk te Franeker. 

4 Te koop op het kerkhof te Firdgum 30.000 oude Friesche 
steen. 

¾ritîsSrefrestt 5ê£fisoft 
&aii°rii0 een î̂ ai¾á. 
«¾tilem se armen, 
ô'atif er Ds 25ü2ft 

¾tfjOîîiiB se fcSjameî¾tie 

Gnpntegtius Se timpen. 
Seo ftet inerte. ¾<l«anujSöe&tteeu*» 

Illustratie uit den Nieuw Arumer 
Almanach (1736). 

6 Ie huwelijksproclamatie tusschen E. Epkema rector der Lat. 
school te Enkhuizen en S. C. Bruining te Wirdum. Ver
schenen bij v. d. Haak te Leeuwarden: Vrijmoedige be
denkingen over den aardappelbouw door P. Kramer te 
Menaldum. Douma-State te Hallum op afbraak te koop. 

12 De R. Kath. armvoogden te Franeker verklaren de adver
tentie over den verkoop van het orgel voor valsch en houden 
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den steller daarvan voor een woelzieken lasteraar, belovende 
een gouden rijder, die den dader kan aanwijzen. Jan Heeres 
in leven koopman te Harlingen, heeft bij testament tot zijn 
erfgenamen aangewezen de doopsgez. gemeenten te Wit-
marsum, Pingjum, Arum, Sloten, Irnsum, Poppingawier, 
Kollum-Buitenpost, Kollumerzwaag, St. Anna-Oudebildt-
zijl, Berlikum, Veenwouden, IJlst, Woudsend, de gemeente 
genaamd het Klemhuis te Grouw, Witveen, Rottevalle. 

13 Gewapend vrijcorps opgericht te Twijzel onder de zin
spreuk: „Met hart en hand voor 't vaderland, Staat ons 
gewapend corps geplant." Bijzonderheden over de korpsen 
en sociëteiten vooral in de Friesche Courant van die dagen. 

14 Papegaaischieten door het exercitiegenootschap te Marrum. 
16 Verschenen bij D. Romar te Franeker: Redevoering over 

de denk- en handelwijze en teffens het heldhaftig gedrag 
van Washington, den grondlegger van de vrijheid der XIII 
vereenigde Staten van N.-Amerika, gehouden voor de 
representanten van het volk van Friesland en tot een voor
beeld van belangloosheid en nederigheid voorgesteld op 11 
Aug. 1795 door E. Alta, toen hij als representant zitting 
nam, benevens een aanspraak bij het planten van den vrij-
heidsboom te Bozum. 

19 Verschenen bij J. Seydel te Leeuwarden: Tweede Beant
woording der tegenwerping van P. Brouwer tegen een 
Nationale Conventie door F. Hoekstra te Harlingen. Van 
denzelfden schrijver verscheen bij van der Plaats te Har
lingen : Leerreden over de gelijkheid der menschen volgens 
de leer der H. Schrift en bijzonder van het Evangelie. Het 
gewapende burgercorps en de zeesocieteit te Hindeloopen 
maken bekend, dat zij niet hebben toegestemd in de oprich
ting van het z.g.n. comité centraal generaal, noch van het 
comité centraal provinciaal van verbroederde sociëteiten en 
wapengenootschappen dezer provincie. Het corps van Hui-
zum publiceert hetzelfde. 

26 Verschenen bij v. d. Plaats te Harlingen: De 3 prijsver -
handelngen ter beantwoording der gedane vraag door zeker 
genootschap van Vrije Friezen nopens de beste instellingen 
voor de vrijcorpsen en schutterijen door J. C. Herbig, H. 
Oneides en J. van Manen. Verschenen bij v. d. Haak te 
Leeuwarden: Opgehelderde aanmerkingen op het uitmun
tend plan van het comité generaal te 's Hage aan de ver
tegenwoordigers van het volk van Friesland. 

27 Het bataillon van Barradeel eindigt zijn exercities voor dat 
saizoen met een vuring te Sexbierum. 
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28 Douma-State te Hallum uit de hand op afbraak te koop, 
inlichtingen bij Pieter Wesselius, timmerman en ijzerkooper 
te Leeuwarden. Verkocht te Harlingen het snelzeilend 
transport jacht Friesche Staaten, Buitenjagt in 1785—86 
bijna geheel vernieuwd, zijnde het paviljoen met kunsti¾ 
beeldwerk versierd. 

5 Honderd iepen verkocht op Groot Hania te Weidum, be
woond door generaal majoor F. L. van Burmania. Ver
schenen : S. M. Andela, Denkwijs betreklijk eene nationale 
conventie. 

9 Verkocht de zathe Mariengaarder Klooster groot 59 ponde
maten bewoond door Lammert Heimens c. u. doende 590 
car. gl. huur. 

10 Verschenen bij D. Romar te Franeker: Aanmerkingen op 
de bedenkingen over het afvorderen van schadevergoeding 
en andere personeele vervolgingen wegens voormalige niet 
vaderlandsche gedragingen en denkwijze, door Gadzo 
Coopmans. 

14 De schutterij te Bolsward onder bevel van kolonel Frans 
Braaksma vuurt af. 

17 Verschenen bij Joh. Seydel te Leeuwarden: Consideratiën 
aan de Commissie van 18 uit de representanten van Fries
land ingegeven, door H. L. v. Altena, postmeester van Fries
land. 

19 Verkoop van het prachtige landhuis van Jr. Duco v. Haren 
te St. Anna Parochie, niet lang geleden geheel vernieuwd, 
hebbende pl.m. 18 kamers, een plantagie groot 4 morgen, 
bosschen, vijvers, Engelsche tuinen met veel irreemd hees-
tergewas. 

21 In het fraterniteitshuis te Leeuwarden ligt een adres ter 
teekening aan de volksrepresentanten van Friesland tot het 
medeconcurreeren in een Nat. Conventie gegrond op de 
eenheid en ondeelbaarheid dezer Republiek. 

24 Brief aan den burger G. Coopmans in zake zijn boven
genoemde Aanmerkingen. 

31 De municipaliteit van Harlingen besteedt aan de levering 
van 100 matrassen, 100 peluwen, 100 stroozakken en 400 
beddelakens ten dienste van het Fransche garnizoen. Over
leden te Harlingen Anthony Franciscus Steffens, bevel
hebber van het oorlogschip Tjerk Hiddes de Vries. Ver
schenen bij v. d. Plaats te Harlingen: De gelukkige toe
stand van Friesland betoogd, waarin verscheidene bijzon
derheden nopens den landbouw, koophandel, vragtvaart en 
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fabrieken, door S. Gratama. Van denzelfden auteur: Zwa
righeden tegen het invoeren van nieuwe katoen- en wol
spinnerijen te Harlingen. 

De eigenaren van Bakkeveen verkoopen 20.000 roeden bag-
gel- en graafveen in 33 perceelen, gelegen aan de Meeuwe
meerwijk bezuiden den Drentschen weg en aan de 5 meeren. 
Kîeeding van een 13-jarigen burgerknaap te Workum, die 
was weggeloopen: zwart sarjes kamizool, bruine sarjes 
broek, witte schier e kousen en een driekan tige hoed. zilveren 
gespen op zijn schoenen, gouden knoopen in zijn hemd, 
zilveren kuitgespen. 

Verkocht 6 pondematen greide onder VVitmarsum, genaamd 
Okke Hel. 

De Leeuw. Courant behelst een Advys van Ds. E. Alta 
te Bozum over het Aanhangsel van het oproepingsplan ter 
keuze van het Friesche volk overgegeven en over de Natio
nale Conventie, uitgebracht op het Landschapshuis 28 Oct. 
1795. Hij acht dit Haagsche plan in zake een nationale 
conventie een meesterstuk in dezen chaos van verwarde en 
verschillende denkbeelden en heeft het in alle gezelschappen 
geprezen. Verschenen bij J. v. cl. Haak te Leeuwarden: 
Het Adres der centrale vergadering te 's Hage aan de 
representanten van het Friesche volk over de Nat. Conven
tie, met eenige bondige opmerkingen opgehelderd. Op 
kosten der volkssociëteit te Leeuwarden gedrukt: Ver
handelingen over trafyken, fabryken, landbouw en koop
handel binnen Friesland door Oene Gerryts Gorter. 

Verkocht een groote partij iepen op Fernia-State onder 
Minnertsga. 

De Leeuw. Courant behelst: Advys van den burger T. Joha 
te Leeuwarden over het Aanhangsel van het oproepings
plan ter keuze van het volk van Friesland overgegeven en 
over de Nationale Vergadering, uitgebracht op het Land
schapshuis 28 Oct. 1795. Artikel 19 uit het placcaat tot 
heffing van de belasting op goud en zilver wordt aldus ge-
amplieerd: „Dat het oude Friesche zilver groote keur zal 
worden berekend, en aangenomen voor 29 st. het lood, de 
Friesche draadwerks-zilveren knoopen groote keur voor 28 
st. het lood, de Friesche gestampte zilveren knoopen gelijk 
mede het Friesche kettingzilver voor 26 st. het lood, zullen
de het Groninger draadwerksgoud voor 38 st., het Engelsch 
en Groninger gladde goud voor 40 st. het lood worden 
aangenomen. 
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Verkocht de zathe met heerenhuizinge Gralda-State te 
Menaldum groot 75 pondematen ; hovinge. tuinen, grachten, 
singels enz. groot l l j ^ pondematen, geboden 7500 car. gl. 
In de vergadering van representanten van het volk ian 
Friesland is gerapporteerd dat een groote meerderheid van 

K L E I N 
Vermeerdert ea verbetert 

CHRONYKSKEN 
¥ á, N 

FRÏESLANDT 
A A N W T Z E U D E 

De gedenk weerdiglt e Gefchiedeniûeiï 
van den jare 313 voor Chrifti Ge

boorte, tot dezen Jaare r,oe. 

Te L E E U W A R D E N , 
©eîSmM öp Gettit Tresling, ï& U 

, §sgtspmt in U Hga½aaöa;., 
Titelblad van een Leeuwarder uitgave 

(1777) 

2000 stemmen zich hebben verklaard tegen een Nationale 
Conventie naar het Haagsche plan. 

Verkoop van 800 eiken op de Muntjeweg tusschen het huis 
ter Nood en Veenklooster. Verschenen: N. Ypey, Verhan
delingen over de vestingbouw. 

Het departement van het Nut te Heerenveen wordt 's mor
gens 11 uur in de Menniste Kerk publiek gevestigd met een 
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redevoering van advocaat van der Schaaff. Verhuring der 
kerkzathe Bollendam onder Driesum. 

Gevraagd een spinbaas in de katoenspinnerij van Willem 
Sandt van Nooten te Harlingen. 

Extract uit het resolutieboek der representanten des Frie-
schen volks: „De boter is thans wel buitengemeen duur en 
voor den gemeenen man bij de groote schaarste der overige 
levensmiddelen nauwelijks verkrijgbaar, doch de oorzaak 
dezer duurte moet niet gezocht worden in de meer dan 
gewone verzending der boter buiten 's lands maar in de 
schaarste van het gewas en in de geringe hoeveelheid van 
boter, welke gedurende den afgeloopen zomer ook in deze 
provincie gemaakt is, zijnde meer dan ¾ minder dan in 
vroegere jaren." 

2 Op het huis Lettnga te Britsum een menigte vrucht-
boomen verkocht. 

4 ,De representanten des Frieschen volks verklaren nopens 
de Nationale Conventie die tegen 1 Febr. 1796 zal moeten 
bijeenkomen, dat geen nationale vergadering tot stand 
kome voor en aleer er een voldoend en veilig tegenwicht 
voorhanden zij tegen de macht waarmede zulk een vergade
ring zal bekleed zijn. Zij vinden daartoe noodig, dat een 
wettige representatie door het volk zelf bij een geregelde 
oproeping in elke provincie aangesteld worde, welke aan 
een'bepaalde instructie gebonden en daardoor verplicht zij 
om het volk, hetwelk zij vertegenwoordigt bij zijn vrijheid 
en souvereiniteit met al haar vermogens te beschermen en 
welke eindelijk op de bevolking der onderscheidene gewes
ten gegrond zij. Zij achten zich gebonden tot de handhaving 
van de souvereiniteit des Frieschen volks. Ds. F . Alta is 
het hiermede niet eens en voorziet dat nu alle onderhande
lingen verder zullen worden afgesneden. 

5 Kleeding van een 12-jarigen knaap te Harlingen, die wordt 
vermist: ronde hoed, groen sarjes kamizool, bruin kar-
saaijen broek, zwarte kousen, schoenen met ronde zilveren 
gespen. Dl. VI verschijnt ter Landsdrukkerij bij Wed. 
Willem Coulon te Leeuwarden van Verzameling van plac-
caten, reglementen en andere stukken door de Ed. Mog. 
Staten van Friesland sedert 8 Jan. 1788—7 Febr. 1795 
geëmaneerd en uitgegeven. 

9 Drie gecommitteerden der Hoog Mog. te 's Hage komen 
in de vergadering der representanten des Frieschen volks 

1795. 

Nov. 25 

Dec. 1 
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om hen over te halen tot het rapport eener nationale ver
gadering op de populatie gegrond. Burger Grasveld voert 
van deze drie het eerst het woord, hetgeen wordt beant-
door den president Westra, die zegt dat zij zich in de 
onmogelijkheid zien geplaatst om tot de gronden waarop het 
rapport van het Haagsche besoigne is gebouwd toe te tre
den; zij willen echter een scheuring met de bondgenooten 
voorkomen ter oorzake van de nationale vergadering. 

Dec. 11 Verkoop van 200 esschen, iepen en abeelen ten huize van 
Jacob Jans Hilverda op Koüm. 

23 Vernieuwing van de banken in de kerk te Bozum. 

,, 26 Verschenen bij J. v. d. Haak te Leeuwarden: Militaire 
evoluties of nieuw exercitieboek voor de gewapende burger
corpsen. De vrijheidsboom te Oldeholtpade staande tegen
over de herberg van Sint Jacobus baldadig doorgezaagd. 

30 Seerp Gratama, advocaat te Harlingen wordt bekroond met 
een gouden medaille voor zijn prijsverhandeling voor het 
Stolpiaansch legaat, over de natuur en oorzaken van het 
bijgeloof. 

1796. 

Jan. 1 Jac. Hoofmans te Gorredijk wegens het zingen van een 
oranjelied en verzet tegen de patriotten gevangen genomen. 

2 Verschenen bij D. Roniar te Franeker: G. B. Reddingii 
Observationes Philol. Criticae de Psalmis bis editis. Te koop 
allerlei afbraak van de heerenhuizinge te St. Anna Parochie, 
bewoond door Jr. Duco van Haren, benevens prieelen. 
vruchtboomen en vreemde gewassen. Te huur zijn huis op 
den Eewal te Leeuwarden. 

6 Overleden te Minnertsga Jr. Jan van Echten, oud grietman 
man van Barradeel. 

16 Verkoop eener groote partij afbraak o.a. 300.000 steenen 
en een ijzeren hamei met sierlijk getrokken bochten en vleu
gels op het slot van Jr. Sixma aan de trekvaart te Hallum. 

„ 18 Schipper Sierd Blauw, komend uit de herberg Kat" en Uil 
in de Knijpe, roept Oranje Boven, en wordt gearresteerd. 

„ 21 De representanten des Frieschen volks maken bekend, dat 
de geruchten als zouden de Fransche troepen van hun chefs 
geld hebben ontvangen om op 13 Jan. de wapens op te 
vatten, valsch waren; deze geruchten deden een gespannen 
verhouding ontstaan tusschen de burgerij en de troepen. 
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Jan 23 Verschenen een extra Leeuw. Courant betrekking hebbende 

op het soldatenstandje van 13 Jan. 

„ 24 Verschenen bij J. v. d. Haak te Leeuwarden. Wintersene 
avonden, tijdkortingsspeitjes, meest geschikt voor vrijsters, 
bestaande in 50 zinnebeeldige vragen en toepasselijke ant
woorden. Verder: Rapport van de commissie, waarneemen-
de de zaken van het collegie bevattende den uitslag der stem
mingen in de grondvergaderingen in Friesland op 13 Nov. 
1795 gehouden omtrent het al of niet toetreden tot een 
Nationale Conventie. 

25 Verschenen bij V. v. d. Plaats: Onderzoek of en in hoe
ver de representatieve souvereiniteit van een Republiek moet 
ingerigt zijn naar derzelver volkrijkheid door N. N. de 
Vries. Tot 11 Febr. zit een tusschenregeering te Leeuwar
den aan het roer, die sommige volksrepresentanten gevan
gen neemt, waaronder Pier Zeper, die 11 Febr. weer zijn 
post inneemt, doch 23 Febr. weer wordt ontzet en 2 jaar te 
's Gravenhage doorbrengt. 

„ 28 Johannes Lambertus Huber gedeputeerde van Friesland 
wordt afgevaardigd naar de vergadering der Hoog Mogen-
den te 's Gravenhage en gelast om gaaf en ongelimiteerd te 
accedeeren tot het bijeenroepen en helpen daarstellen van 
een Nat. Conventie. 

Febr. 1 De representanten van het Friesche volk doen te weten, 
dat zij met het gevoeligste leedwezen hebben vernomen, dat 
verscheidene ingezetenen met verzaking van hun dierbaarste 
verplichtingen jegens het vaderland, zich buitenlands be
geven en aldaar dienst genomen hebben onder de troupes, 
verzameld geweest zijnde onder het commando van een der 
princen van Oranje of van derzelver gemagtigdige officie
ren met het oogmerk de wapenen te keeren tegen de huidige 
orde van zaken ten gevalle van het Oranjehuis. Verder 
statueeren zij, dat de vrijheid van drukpers voortaan onbe
paald in Friesland zal zijn en dat van nu af aan alle 
octrooijen betrekkelijk de drukpers verleend vernietigd en 
buiten alle effect gesteld zullen zijn. 

3 De vrijheidsboom wordt geplant op Schiermonnikoog en 
daaromheen gedanst door meisjes en jongelingen. 

„ 5—7 Prinsgezinden te Ureterp, Eise en Thijs Pool, Ate J. Wig-
lema, Dirk Cornelis en Nicolaas J. Conradi zoeken samen
komsten en opstand in de kerk aldaar, maar worden ge
arresteerd. 
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Bij G Cahais †e Leeuwarden te verkrijgen Geene Heeren 
meer! Zalige egaLte, medegebiagt uit het Parijs der vrije 
Franschen, tot een welkomst geschonken aan alle Neder
landers, die hunne waarde kennen, door K. Kamminga, in 
1787 buiten de amnestie gesloten uitgeweken patriot, voor 
een groot deel voorgelezen m de Volkssociëteit te Leeuwar
den, benevens een lijst dei geilugte Nederland eis, zo ah 
die zijn betaalt geworden door C. L. van Beyma, gedrukt 
voor rekening van den schrijver 

Hardryderij op schaatsen te Heeretrveen in 1811 (Fr Museum) 

De 28 volksrepresentanten (Joha, Akkring. Cannegieter 
e a.) die deels gevlucht, deels gearresteerd waren, weten 
zich met militaire macht den weg naar 't Landschapshuis 
te Leeuwarden te banen en zich van het provinciale bestuur 
meester te maken. 
De assurantiesocieteit te Woudsend voor schippers en rea
ders zal blijven continueeren, doch eenigszins gewijzigd, 
boekhouder Hylke A Tromp 
De representanten van het Friesche volk laten weten, „dat 
een oproenge bende zich noemende comité tot herstel, ge-
lugsteund door eenige schutters en gewapende lieden van 
het platteland met geweld hun vergaderingen zijn binnen
gedrongen en eenigen met geweld gevangen hebben gezet, 
anderen de vergaderingen hebben ontzegd met verbod zich 
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uit Leeuwarden te verwijderen op poene des doods en de 
overgeblevenen zoodanige resolutiën af te persen, welke 
zeer onrechtvaardig' en ongerijmd in zich zelve zijn." 
Verschenen: Een onpartijdige verhandeling hoe en op wat 
manier de godsdienstoefening bij een vrij volk moet worden 
ingerigt door S. M. Andela, koopman te Franeker op den 
hoek van de Groenmarkt tegenover 't Stadhuis. 

Febr. 17 J. Ghijsen te Leeuwarden, belasterd van inmenging in 
zaken die het Hof van Justitie aangaan en dat hij een 
wegwijzer zou zijn geweest van lieden die door kracht 
van het Hof moesten worden gearresteerd, looft 50 car. gl. 
uit aan hem, die dit kan bewijzen. 

,, 20 Verschenen: Winteravondgesprekken tusschen twee boe
ren, zijnde de een van de Gereformeerde en de andere 
van de R.K. godsdienst over de tegenwoordige kerkelijke 
en burgerlijke gesteldheid van ons vaderland. 

„ 22 Overleden ten huize van N. Tideman te Amsterdam Ds. 
Wilthetis Bernardus Jelgersma, Phil. Dr. en predikant 
te Boxum ca., lid van Teylers Genootschap, secretaris 
der representanten van het Pr. volk, oud ruim 40 jaar, na 
een ziekte van circa 14 dagen; gehuwd met Maria Mein-
sma. De lieden van de coup d'état op 11 Febr. zijn ge
vlucht. Het dorpsspinhuis te Bergum verhuurd. 

„ 23 Verkocht bij D. Romar te Franeker de boeken, platen, 
kaarten, wapens, verzameld door Jr. Duco van Haren. 
De representanten van het Friesche volk verklaren dat alle 
personen die op 26 Jan. 1796 zich door wapengeweld in 
hun vergadering toegang hebben verschaft, moeten be
schouwd worden als schuldig aan misdaad van gekwetste 
natie en dat alle overheden gelast worden hen te arres
teeren. 

,, 27 Aldert Joostes beschuldigt in de Leeuw. Courant Ds. 
J. J. van Cuilenburg te Hindeloopen dat hij voor 1787 
den patriot speelde, na de omwenteling een sterke, groote 
pruisman was, nu aanspraken hield onder den vrijheids-
boom, secretaris was der burgersocieteit en al den schijn 
gaf geen waar patriot te zijn. Oproeping van hen, die 
genegen zijn te varen op het oorlogschip De Beschermer, 
commandant D. E. Hinxt en op het schip Ambuscade, 
commandant J. Huys. 

Maart 2 Verkocht de groote en sterke huizinge, bekend onder den 
naam van Fijne Vermaning, staande aan den noordkant 
van de groote sluis te Harlingen. 
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Maart 9 In de Leeuw. Courant geven de volksrepresentanten het 

volgende resumé van de Februari gebeurtenissen: Een einde 
gemaakt aan de Oranjeheerschappij; de meerderheid der 
representanten ijvert voor handhaving der Staten-Generaal. 
De minderheid daarin weer een middel ziende dat Oranje 
groot werd, stemt voor een nationale vergadering met een 
nationale constitutie. De oranjevrienden stoken de verdeeld
heid wegens dit verschillend inzicht aan. Gevolg daarvan is 
het dwarsboomen van de burgerwapening" en het onderdruk
ken van de burgersocieteiten. Vele patriotten worden tot 
den kerker gedoemd met behulp van de Fransche militairen. 

Ypckolsga in de 18e eeuw. (Fr . Museum). 

Zij die den souvereinen scepter liefhebben spelen den baas. 
Maar er heeft een ommekeer plaats. Het Fransche gouver
nement, verontwaardigd over het misbruik der militairen, 
geeft last om alle Fransche troepen het Friesche grondge
bied te doen ruimen. De hoofden van het prvinciale be
wind vluchten, de patriotten worden verlost uit de gevan
genis, de „vaderlandsche" vluchtelingen worden terugge
roepen. De landlieden buiten Leeuwarden loopen te wapen 
en vullen de hoofdstad. De provinciale municipaliteit wordt 
ontslagen en de toetreding tot de Nationale Conventie heeft 
plaats. Doch er komt andermaal een verandering. Eenige 
Fransche bevelhebbers — onzeker door welke middelen 
aangespoord — brengen met geweld Leeuwarden en de 
overheid in bedwang. De goede verzekeringen van generaal 
Dumonceau hadden hun toegang verschaft. Doch nu komen 
de vorige bestuurders, gedekt door Fransche jagers te paard, 
terug met aristocratische oranjevrienden, geadsisteerd dooi
den gewezen griffier Dibbetz, die met pistolen in de ver-
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gadering verschijnt. Joha staat in relatie mee Burmani?, 
Rengers en Willem v. Haren. De gehouden verkiezingen 
worden nu vernietigd, de hoofden der schutterij ontslagen. 
een meer aristocratische lijfgarde gecreëerd, de burger
corpsen ten platten lande ontwapend. Ten derden male grij
pen echter de Franschen in om de besluiten der nationale 
vergadering te handhaven. 

21 Groot boelgoed op Graida-State onder Menaldum. 

25 Berend Jans te Oudeschoot wordt gearresteerd, omdat hij 
zijn hoedje lichtte en zei: ,,Ik ben een Prinseman, Oranje 
boven l" 

28 Te Stroobos wordt de derde vrijheidsboom geplant, daar de 
beide vorigen door kwaadwilligen waren vermeld. De volks
sociëteit „Waakt als het tijd is" te Franeker, ofschoon mee-
rendeeîs uit mingegoede burgers bestaande, besluit 5 „pri-
men" à ƒ 20 uit te loven aan 5 jonge manschappen uit haar 
stad en district, die dienst nemen ter zee. 

31 Verkiezing te Leeuwarden tot het nomineeren van één re
presentant in de Nat. Conventie. 

6 Te koop eenige tonnen tufsteen van de kerk te Bozum. De 
schutterssocieteit te Harlingen dringt aan op verbetering-
van het schoolwezen en noodigt alle sociëteiten en volks
vrienden uit om haar inlichtingen te verstrekken. | . Ger-
mans, voorz., J. R. Gonggrijp, secr. 

16 Verschenen: Reis f en twaa Borgers ney en f en de Kiezers
vergadering te Belsum, for tolf duiten; en Lierzang door 
Jan Aukes Bakker à 4 st. 

17 De nationale garde van Leeuwardens burgerij defileert voor 
generaal Daendels. 

18 Generaal Daendels vertrekt naar Harlingen. 
23 Verkocht het clavier en de bibliotheek van wijlen R. H. 

van Altena, J. U. D. secretaris van Leeuwarden. Op Douma 
State te Hallum allerlei bouwmaterialen, een prieeltje of 
Turksche tent en een ijzeren hek verkocht. Het schoolmees
tersambt is vacant te Balk, Wyckel, Oudemirdum, Mirns-
Bakhuizen, Harich, Makkum, Wons en Schettens, omdat 
de fungeerende schoolmeester aldaar heeft geweigerd de 
verklaring af te leggen, volgens publicatie der representan
ten, dd. 11 Maart. 

24 Vrijheidsboom geplant te Giekerk. In de naastbijgelegen 
dorpen moet men worden aangezet om een vrijheidsboom 
te planten. 
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April 27 Verkoop te Damwoucle van de zatlie Bonga State groot 
112 pondematen 

30 Vei schenen bij J v d Haak te Leeuwarden De waai e 
"volksveilichting en -verbetering van het schoolwezen rede
voering gehouden te Heeren\ een door den advocaat T H 
van dei Schaaff, en bij Oomkes te Groningen Aanmer 
Kingen op het manifes dei Friesche repi esentanten aan de 
Bataafsche natie 

Alei 1 Te huur de kapitale huizing e van Jr J Baion van Fgten 
op de hoek van de St Jacobstraat te Leeuwarden 

Vierhuib aan het Tieukemeer op 5 Febr 1825 (D Sjollema) 
(Fr Museum) 

11 

14 

Overleden te Harliiigen Grietje j Hannema wed Simo i 
Stijl De representanten van het Friesche volk pubhceeren 
een concept-reglement voor een provinciaal bestuur 

Het onderwijzerscomite te Dokkum plaatste in de Leeuw 
Courant een belangrijk vei slag van hare werkzaamheden, 
waaruit blijkt dat men het onderwijs krachtig verbeterde 
o a door gebruik van Nutsleesboekjes 

Het Friesche Nutsdeparteirent doet pogingen om rouw 
kleeren af te schaffen door gratis aan behoeftigen ïouw 
linten af +e geven waarin een ,cierlijk gedenkplaat ie" 

Vei schenen Een ontweip adres aan de Nat Veigadermg 
wpaim de toestand var dit gewest en het gevaar der mge 
zetenen dooi de bekorting der rechten van het Hof op een 
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mannelijke wijze en met een rechte Friesche vrijmoedig
heid worden afgeschetst. 

Mei 20 De volmachten, kerk- en amwoogden van St. JacoM-
Parochie besteden aan het afbreken van een steenen pijp 
en het bouwen van een brug, het vervloeren van een buurt 
langs het kerkhof en het plaatsen van 28 hardsteenen palen 
in een steenen rollaag. 

„ 28 Verschenen bij D. Romar te Franeker: De Friesche koop
man, zijnde een uitrekening van alle impositien en buiten-
landsche middelen, zeer gemakkelijk voor alle collecteurs 
door E. Eisinga, verbeterd door G. Alberts. 

„ 29 Het bataillon te Heerenveen houdt op Zondag zijn eerste 
exercitie. 

Juni 3 Overleden te Leeuwarden Harmen Wouters Beekkerk, 
kunstschilder, oud 40 jaar, gehuwd met Klaaske Cupery, 

,, 4 Ds. Eelco Alta te Bozum verklaart in de Leeuw. Courant, 
dat hij met veel meer ongenoegen en weerzin als plaisier 
het dubbeld ampt van predikant en volksrepresentant heeft 
bekleed, en dat hij voortaan liever stil bij zijn gemeente 
wil blijven dan van tijd tot tijd aan de haat van zijne 
antagonisten of aan de jalousie van zijne medeburgers 
blootgesteld te zijn. 

«, 6 Het gerecht van Baarderadeel besluit aangaande de wapens 
of afgodsteekens, waarmede de kerken in het district nog 
dagelijks pronken als overblij f zeis van hoogmoed en met 
de gelijkheid onbestaanbaar, dat de eigenaars ze voor 1 
Aug. op eigen kosten moeten verwijderen of dat deze 
wapens bij gebreke daarvan uit elkander zullen worden ge
slagen en ten pro f y te der armen worden verkocht, maar 
nimmer weder als afgoden ten toon zullen worden ge
hangen. 

,, 8 F. E. Turr, gehuwd met Henriette EHsabeth Wehling, 
rector der Latijnsche school te Franeker, vraagt kostjongens. 

,, 11 Het gerecht van Sneek vraagt op een traktement van 250 
car. gl. een stadsschoolmeester met goede patriottische ge
voelens bezield. J. F. van Poppenhuizen, gehuwd met 
Jacoba Johanna de Kempenaer, bewoont Oenema-State 
onder Wirdum. 

,, 14 Verkoop in de gewezene sociëteit te Leeuwarden van een 
collectie boeken, billard met kleed en blakers, mast en keus, 
speeltafels, trocodiileborden met schieren en blakers. 
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15 Boelgoed te Hindeloopen van 18 stukken boeredoek, waar
onder geverfde van diverse couleur, als rokkestreep, bruin, 
zwart en blauw boeseier en ongeverfde zijnde wit, groot 
1000 pond wit wollen garen en 20 spinwielen. 

23 For tolf duiten is by Stoer te Frentjer, Liouwerd fen der 
Sloes, Snits Bransma, Harns Stoerman, Dockum Widdou 
Brouwer te bekomd: Zamenspraek fin een boer uit Menal-
dumadiel in ien Frentjer burger op Tongersdey dy sânde 
Juli sântien honderd seix in neugentig. 

3 Verschenen: De Friesche verklaaring of staatkundige ge
loofsbelijdenis op eene bescheidene wijze beoordeeld door 
een beminnaar van zijn vaderland, waarheid en gerech
tigheid. 

4 Overleden te Franeker Paulus Romar, oud ruim 51 jaar, 
gehuwd met Sjoukje Ottes Salverda. 

6 Het gerecht van Ferwerderadeel, Tietjerksteradeel, Hen-
naarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Lemsterland en 
Schoterland maken op verzoek van het Provinciaal bestuur 
van Friesland bekend, ,,de gelijkheid onteerende teekenen, 
wapens enz. die aan en in de godshuizen als aan de huizen 
en goederen der particulieren nog mogten gevonden worden, 
te doen wegnemen." 

20 Verkoop van Zytjema-State te Hallum. 

27 Verkoop van een huisje genaamd de Beijer onder Cornjum. 

28 Overleden Sara Adel van Haren, oud 10 jaar, dochter van 
J. P. Andrée van Haren onder Rinsumageest. 

8 Het Prov. Bestuur van Friesland besluit dat alle adelijke 
en familiewapens aan en in publieke gebouwen, particuliere 
huizen, wagens voertuigen, grafzerken, stoelen en banken 
binnen 6 weken moeten worden verwijderd; dat het dragen 
van livreien wordt verboden, dat niemand zich een trot-
schen titel als baron, graaf, jonker enz. mag aanmatigen, 
dat worden afgeschaft alle diaconie weeskleeren, armetee-
kens, regeeringbanken, op poene van 100 car. gl. Ver
kocht de heerlijke zathe ca. Wiarda onder Engwierum, 
groot 96 pondematen. 

10 Verhuring van zathe ca. Groot Jaarla onder Wetzens. 

30 Verschenen bij D. Schreuder in de Wijde Steeg te Leeu
warden : Een aangedaane ziel nadenkende en overweegende 
het onverwachte doch zalig afsterven van den WelEerw. 
knecht Gods Albertus Snethlage, predikant te Leeuwarden, 
gehuwd met Magdalena Sas. 

27 
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Oct. 1 Eigenaars opgeroepen van zerksteenen in de kerk te Dei-

num en van eerestoelen in die te Akkrum. 
5 Het gerecht van Harlingen besteedt aan het maken van een 

groote achtkante koperen vuurlantaarn, waarbinnen een 
cirkel is van 4 voet en boven 5 voet. 4 duim, de geheele 
hoogte met kap zijnde 11 voet. 

„ 6 Verschenen bij V. v. d. Plaats te Harlingen: Verbond der 
Maatschappij door J. J. Rousseau met vele aanteekeningen, 
en Over de geestel. goederen in Friesland door S. Gratama. 
Het prov. bestuur van Friesland decreteert 1° dat van alle 
bezittingen zoo onroerende als roerende aan publique cor
pora, toebehoorende, zal moeten worden gefourneerd 1/6 
gedeelte der reëele of bij getrouwe begrooting bepaalde 
waarde; 2° dat onder publique corpora moeten worden 
verstaan, stedelijke-, districts-, dorps- en geestelijke staat-, 
kerk-, arm- en buitenvoogdijen, diaconieën, weeshuizen, 
gast- en passantenhuizen. Ingevolge dit besluit hebben vele 
kerkvoogdijen en diaconiën een deel hunner bezittingen 
moeten verkoopen, waarvan de Leeuw. Courant elke week 
advertenties bevat. 

„ 22 Kerkvoogden te Pietersbierum publiceeren dat in de kerk 
liggen eenige grafzerken, zijnde omschreven: 1. Den elfden 
Aug. 1558 stierf de Eerbaare Juffer A.S. Watma. 2. Ao r 
1645 den 21 January stierf Eido Campegius, Bedienaar des 
Goddelijken Woords te Pietersbierum. 3. Ao: 1680 den 
2 Nov. stierf Reinicke Epeis Fenhuizen, Huisvrouw van 
Tarquinius Poppinga, in leeven Predikant te Pietersbierum. 
Nog 3 hoofdzerken: 1. Den 10 Ma}' 1672 stierf Jacobus 
Overney, Predikant te Pietersbierum, benevens deszelfs 
Huisvrouw en zoon David Overney. Dan nog een zerk op 
't kerkhof met een gekroond wapen waaronder begraven 
ligt: de Huisvrouw van Dooitse Batjes Zakema, in leeven 
schoolmeester te Pietersbierum. 

,, 26 Nicolaas Tresling, door het weigeren der geëischte ver
klaring uit zijn ambt als bedienaar der armen ontzet, gaat 
onderwijs geven in het teekenen met waterverf. 

Nov. 1 Verkocht bij P. Bransma te Leeuwarden een collectie rari
teiten, waaronder een oorlogscheepje van 44 stukken. 

15 Verkoop der bibliotheek van Ds. W. B. Jelgersma te 
Boxum ca. bij D. Romar te Franeker. Verschenen bij 
V. v. d. Plaats te Harlingen: Ontwerp van eenige schik
kingen raakende den openbaren godsdienst; en: Aanmer
kingen op het Concept Reglement voor het Prov. bestuur 
van Friesland, beide door H. Oosterbaan. 
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Prent op de Verbroedering en Verlichting in 

Nov. 27 Overleden Jaques Garcin, hoogleeraar te Franeker, predi
kant bij de Waalsche gemeente aldaar. 
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l\Tov. 30 Verschenen bij J. Oomkes te Groningen: Brief \an E. M. 

v. Beijma aan zijn broeder C. L. v, Beijma bevattende 
eenige Aanmerkingen over zijne volgens het Dagverhaal 
gegeven Elucidatum Friesland betreffende. Verschenen bii 
D. v. d. Sluis te Leeuwarden: Iets uit liefde tot het Vader
land aan het Nederl. volk over de een- en ondeelbaarheid 
dezer republiek door A. A. Bakker. 

Dec. 3 Verschenen het Staatk. Weekblad Heraclyt en Democryt, 
bevattend vele artikels over Friesland. 

,, 10 De kerkvoogden van Heeg verzoeken een ieder die wapens 
in de kerk aldaar heeft op de glazen of grafsteenen enz. 
om dezelve voor 16 Dec. weg te nemen, bij gebreke dies 
zullen zij genoodzaakt zijn om hetzelve te doen. volgens 
order van het gerecht van dit district. De burgers, die nog 
steenen met wapens in de kerk te Nijland hebben, worden 
gelast deze voor 20 Dec. te laten afkappen, zullende de 
nalatigen voor ieder wapen dat na dien tijd gevonden 
wordt, vervallen in een boete van 100 car. gl. 

12 Pastoor G. Heinberg in de Noteboom te Leeuwarden wordt 
door de volkssociëteit aldaar gedimitteerd. Zijn protest 
staat in de Leeuw. Courant van 21 Dec. 1796 en is vooral 
gericht tegen Philippus Meinsma, die daarop antwoordt in 
de courant van 24 Dec. 

,, 14 Kerkvoogden van Scharnegoutum gelasten de wapens en 
eeretitels op de zerken in de kerk weg te nemen. 

17 Het gerecht van Wonseradeel adverteert nogmaals tot 
waarschuwing dergenen die nog wapens mochten hebben 
aan huizen of op zerken of in kerken in hun district, welke 
alleen maar met materialen (hout of linnen) zijn overdekt, 
dat deze geheel moeten weggenomen zijn voor 20 Dec. bij 
poene van 100 car. gl. 

„ 20 De Kerkvoogden van Pietersbierum verkoopen de helft 
eener zathe aldaar, groot 64 pondematen en een huizinge 
en 2 pondematen lands, genaamd Oud Kerkhof. 

,, 28 Op Lettinga-State aan de Stienzervaart te Britsum een 
partij esschen, iepen en abeelen verkocht. 

„ 31 Friesland telt blijkens gehouden volkstelling 161.513 zie
len waaronder 11.333 armlastigen. 

Ï797. 

Jan. 3 Verkoop van 40 iepen op Donia-State te Burgwerd. 
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4 Kei k\ oogden -\an Hommeit^ maken bekend dat in de keik 
aldaai een gioote grafsteen ligt \an de familie Menne 
Takes Seltmga 

6 Aanbesteed door het dijksgeiecht der zeven districten en 
stad Sloten het afbreken -*an de oude en het weei opbou
wen van de nieuwe herberg te Tacozijl 

7 V ei schenen bij D Schreudei te Leeuwarden Marrums 
Rouwklagt op het zal g afsteiven van den ouden leeraar 
Johannes Diage m le\en leeraar \an Marrum ca 

Ge icht op Langweei \ an de Wielen af (P J Portie1-) 
Fr Museum 

lö \ eihiuurl vooi 3 jaar Nieuw Oenema-State te Wirdum 
met schuui, hovinge singels en de voorkamp, zijnde 3¾ 
pondemate gieidland m huur bij den heer Poppenhuizen 

21 '\ erschenen bij D Romar te Lianeker Verzamelmç \an 
olaecaten, missives resolutien beginnende met de revolutie 
to^ 8 Nov 1796 

22 Overleden te Leeuwarden Ds Tjallmg Siricus Tiallmgi 
\iv dei Kooy, m leven landschapskrankbezoeker 

26 Te kooj> gepresenteerd de heerlijke zathe Dekema-State 
bij de Schrans te Huizum bewoond door Comehs Svbien¾ 
c u als eigenaar 

28 Keikvoogden van Mmneitsga loepen eigenaars op van Je 
eergestoelten m de kerk 
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Febr. 3, 4 De opteekening der namen van alle weerplichtigen der ge

wapende burgerwacht ondervindt rondom Dokkum tegen
stand. De oranjegezinde boeren koesteren lust tot opstand. 
De gevangenneming van een oranjeklant brengt de ge
moederen in beweging en men verlost hem. 's Avonds 10 
uur trekt een detachement van 60 schutters uit Dokkum 
naar Kollum, onder commando van H. Feugen. Den vol
genden dag hebben nieuwe zamenscholingen plaats. De op-
roerigen doen de schutters wijken, rukken op naar Dokkum 
en eischen de Woudpoort op. Een kanonschot van de wai-
doet de bende groot 1000 man uiteenstuiven. 

„ 6 De kerk- en armvoogden van Lutkewierum verhuren een 
half veer en snik, varende op Leeuwarden en Sneek, be
nevens een zathe aldaar groot 75 pondematen. 

„ 15 Te koop de Grouwster boterkof, varende van Grouw op 
Amsterdam, lang 52 voet, wijd 14j^ voet, bevaren door 
Fokke Ruurds. 

„ 25 Verschenen bij C. van Sligh te Leeuwarden: Antwoord 
op den brief der Remonstantsche Broederschap aan áe 
de Protestanten door Ds. Martinus Eppens te Leeuwarden 
te~¾eettwa#4en en het dichtstuk: Den burgerwapenhandel 
aangemoedigd. 

Maart 22 Te koop de buitenplaats Lettinga onder Britzum bij wijlen 
den secretaris H. H. van Wyckel als eigenaar gebruikt en 
nu nog door de weduwe bewoond. 

April 8 Verschenen bij D. Romar te Franeker: Vrijmoedige ge
dachten over den brief der Remonstr. Broederschap aan de 
Protestanten in Nederland door een Geref. predikant. De 
schrijver betoogt 1° dat de verbroedering met de Remon
stranten een allerwenschelijkste zaak is; 2° spoort hij de 
oorzaken op, die deze vereeniging tot hiertoe beletten; 
3° dat deze oorzaken ten deele reeds zijn opgeheven en 
verder gemakkelijk kunnen worden weggenomen; 4° dat 
het de plicht is, vooral ook der Gereformeerden daartoe 
mede te werken. In deze brochure wordt het antwoord van 
Ds. Eppens beoordeeld, alsmede de brieven van Ds. v. 
Voorst te Amsterdam. 

„ 18 Boelgoed op Oenema-State aan den hoogen Dijk onder 
Wirdum. 

,, 19 Kerkvoogden te Tzum roepen eigenaars op van gestoelten 
in de kerk. 

Mei 13 Verkocht Lettinga-State onder Britzum. 
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15 M. Siegenbeek, leeraar der Doopsg¾z. gemeente te Dok-
kum, opent het examen der Nederlandsche schooljeugd met 
een rede over het nut der verlichting. Overleden te Leeu
warden Mr. Hermanus Ulricus Huber, gehuwd met Mar-
garetha Barbara Emmen. 

NIEÜW-JAARS WENSCH 

F R I E S S C H E 

îOSTKYDERS» 
¥OOT den Jaare 1777, 

T* LEEUWARDEN, 
Sy WILUM £y£jaaN, in 'E Nauw» 

Titelblad Aan een Leeuwarder Uitçave 
(1777) 

11 Ondertrouwd Pier Zeper te Leeuwarden en Fenna A. Hes-
seling te Groningen. 

16 Ondertrouwd Hermannus Manger, ber. predikant te Beers 
ca. met Geertruida Coulon op Dijkstra-State onder Hui-
zum. 

17 A. van Boelens, die in 1787 111 zevenjarige ballingschap 
ging, woont nu te Bakkeveen. 
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[uni 28 Het prov. bestuur van Friesland staat aan Ds. Agnerus van 

Vliet te Waaxens c.q., gewezen lid van de vergadering der 
representanten toe in de provincie terug te keeren. nadat 
hij verklaard had, indien hij in het een of ander als repre
sentant mocht gedwaald hebben, zulks nimmer met opzei 
was geschied. 

Juli 8 Ds. Eelko Alta teekent zich in de Leeuw. Cour. ,.hersteld 
leeraar te Bozum". Zijn beide zonen werden in 1788 be
schuldigd wegens het zingen van patriotsche liedjes op 
straat, waarvoor één 36 weken in de Friesche bastille ge
zeten heeft, doch na een kostbaar proces is hij door het 
toenmalige Vrije Hof van Justitie onschuldig verklaard, 
evenals de andere na een kostbaar proces van 2 jaar. De 
vader werd wegens het schrijven van een brief aan een der 
uitgeweken staatsieden uit zijn ambt ontzet met verval van 
tractement. Hij werd echter gesteund door edelmoedige 
patriotten. Hij publiceert in de Leeuw. Courant van 1797 
telkens manifesten. 

„ 15 Verschenen: Een kort verhaal van eenige geschiedenissen 
alsmede de ondergang van Romen en de toebrenging van 
Joden en Heidenen in het laatst der dagen, de prijs is 3 st. 
zijnde te bekomen bij Jelle Corwynus bij de Vrouwenpoort 
te Leeuwarden. 

18 Ds. Bartholomeus Russing te Nijkerk (Fr.) gewezen lid 
van de vergadering der representanten krijgt op verzoek 
toestemming in de provincie terug te keeren. Promotie der 
Latijnsche schooljeugd te Dokkum in de Groote kerk. De 
rector Isaak Verwey Wibr. fil. opent de plechtigheid met 
een oratie over het openbaar onderwijs der jeugd als de 
ware bron van het algemeen welzijn. De leerling Franciscus 
Holkema Petr. fil. bevorderd naar de hoogeschool houdt 
een oratie de avaritia et calamitatibus inde oriuiidis. 

Aug. 2 Verschenen bij J. Oomkens te Groningen: De gesmoorde 
Volksstem of een uit egte bewijsstukken opgemaakt ver
haal van het schreeuwend onrecht, zo aan het gerechte als 
aan de meerderheid der stemgerechtigde burgers van Rau-
werderhem openlijk gedaan. 

15 De door het Nut uitgeschreven verhandeling over het 
middel om den ijver en de werkzaamheid bij den minver
mogenden burger op te wekken, beantwoord door Pieter 
Feenstra, leeraar te Holwert, met goud bekroond. 

30 Verkoop bij V. v. d. Plaats te Leeuwarden van de schilde
rijen, pleisterheelden, koppen, prentkonst, teekeningen en 
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schildersgereedschap nagelaten door den kunstschilder Har-
men W. Beekkerk. 

Papegaaischieten te Warns; wie een vleugel van de pape
gaai schiet, krijgt een zilveren lepel; wie de romp afschiet 
een zilveren hecht. Verschenen: Beschrijving der oproerige 
bewegingen in Friesland. 

Boelgoecl van wijlen Ds. Nicolaas Kok te Makkuni, waar
onder koeien, paard, geit, pauwen en kalkoenen, West-
Indische eenden, rolkoets met spiegelglazen, chais enz. Aan 

•r¾ . 1 * •C5.VT r » -—-• 
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' Wou'dsen-d in de 18de eeuw. 

Nov, 

11 

de jaarmarkt te Lippenhuizen is een vlasmarkt verbonden: 
wie daar het meeste vlas brengt geniet een premie van 2 
ducaten. 

11 Verkoop der zathe Eelsma-State onder Sexbierum, groot 
130 pondematen, eigenaar en gebruiker old secretaris R. 
omit c.u. 

21 T. Rameau gewezen onderofficier van het te Leeuwarden 
m garnizoen gelegen hebbende Ie batailîon der 6e halve 
brigade richt een Fransche kostschool op en woont in de 
groote Kerkstraat naast de Fransche kerk bij J. Hollander. 

1 Verschenen bij G. M. Cahais te Leeuwarden het portret 
van Hoitsma in het koper gebracht door W. v. d. Meer Jr. 
Verschenen bij Cahais te Leeuwarden: Eenvoudig verhaal 
van het gebeurde in de avondzitting der Nat. Vergadering 
van 29 Aug. betreffende het discours van C. L. van Beijm'a 
door den burger H. van Castrop. 
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1 De stadsarchitecten j . S. Noteboom, P. J. de Visser en 
J. van der Meulen te Leeuwarden richten aldaar een col-
legie op ter bevordering en uitoefening der teekenkunst. 

4 Boelgoed van een fraaie collectie oud en blauw gecouleerd 
porcelein, een menigte beelden, fraai glaswerk, koper en tin 
schilderijen enz. nagelaten door Wed. J. Berghuis in het 
ledige huis op de Turfmarkt over de Cancelarij te Leeu
warden. 

9 Eerste annonce dat Galama-State te Koudum publiek ge
veild zal worden. 

14 Op de glasfabriek van B. Feddes te Makkum wordt de 
arbeid hervat, 

20 Verschenen bij A. en J. Honkoop te Leiden: Handleiding 
tot de kennis der meetkunde door J. W. Karsten te Leeu
warden, aan wien de eereprijs is toegewezen door het wis-, 
bouw- en natuurkundig Genootschap te Leiden. 

27 Te koop een groote menigte afbraak, twee hameiien en 
vogelvlucht van Lettinga-State te Britzum. 

30 Kerkvoogden te Arum roepen eigenaars op van de Heerma 
Sytsemabank in de kerk aldaar. 

6 Verschenen bij J. D. v. cl. Haak te Leeuwarden: Nieuw-
jaarsgifte aan Thomas Joha door S. D. van Aylva oo 
Hania- State te Holwerd. 

17 Verkocht Yz in een huis bij de Fransche kerk te Leeu
warden, bewoond door den kunstschilder J. van der Meulen. 

22 Verkocht Sierdsma-State te Deinum, bewoond door wijlen 
den old burgemeester A. Meinsma. 

26 Aanbesteed het afbreken van een klokhuis en het opbouwen 
van een nieuw torentje op de kerk te Oosterzee. 

28 Verschenen bij J. D. v. d. Haak te Leeuwarden: Verdedi
ging van Th. Joha tegen de beschuldigingen van S. D. van 
Aylva, 2e druk. 

13 Aanbesteed het afbreken der oude school en kamer en den 
bouw eener nieuwe school met kamer te Twijzel. 

28 Klaas Roels en Bartekl Yntzes uit Oudehorne, met Thomas 
Roels uit Langezwaag halen onder vloekwoorden de beide 
vrijheidsboomen om in de buurt van Nijehorne. Barteld 
had de vrijheidsmuts op eigen hoofd gezet en met de boom-
top om zich heen geslagen. Hij wierp stukken vlaggestok 
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van den boom onder de schoolkinderen en den boom smeet 
hij voor het huis van den dorprechter, waar ruiten werden 
ingegooid 

î laai t 7 Aanbesteed het afbreken van het oude klokhuis en van den 

ALMANACH: 
Na ácn Nieuwen ¾yî, 
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Titelprent! e u n een Leeuwarder uitgave 
(1777) 

keikgevel en het maken van een nieuwen gevel met spits 
daarop, te Oosterhaule 

, 9 Aanbesteed het maken van een nieuw klokhuis te Olde-
holtwolde 

31 Overleden te Anjum Julius Hobbe Unia van Burmama 
April 10 Kerk- en aimvoogden te Berlikum verkoopen de dorpsklok 

gegoten door Jurjen Balthasar, staande op het kerkhof 
aldaar. 
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April 21 Verschenen bij J. v. d. Haak te Leeuwarden : Laatste uiteen

zetting van T. Joha door S. D. van Aylva. Alsmede: 
Klaagreede van Geert Alberts gewezen havenchercher te 
Franeker, wegens de haatlijkheid en vervolgingen enz. 

,, 29 Een baldadige hand kapt 's nachts den vrijheidsboom te 
Gorredijk om, die stond tegenover het huis van den graan-
koopman Pier Minnes; het hek werd gesloopt. 

Mei 12 De leden der ontbonden Sociëteit in het Hooghuis te Leeu
warden komen samen om over de goederen der Sociëteit 
te disponeeren. 

,, 20 Twee eeuwen geleden (1598) wordt voor de eerste maal te 
Oldeboorn het H . Av. bediend op Prot. wijze door ds. C. 
Alutarius, die predikant was van geheel Utingeradeel. 

Juni 30 A. van der Bij in de brouwerij den Ojevaar op de Deinumer 
Suupmarkt te Leeuwarden verkoopt een verzameling na
tuurlijke zeldzaamheden en een groot getal Roomsch kei
zerlijke penningen. Verschenen bij C. van Sligh te Leeu
warden : De groote waarde der Evangelieleere aangeprezen 
door Ds. M. Eppens aldaar. 

Juli 3 Generaal Daendels arriveert te Leeuwarden. 

26 Overleden te Wyckel Epeus van Hylckama. Verochenen 
bij D. Romar ie Franeker : Eenvoudige leerrede over 1 Cor. 
X I : 28—29 tot bestuur van eenvoudig en bij het gaan ten 
H. Avondmaal door G. B. R. P. 

Sept 8 Verschenen bij D. v. d. Sluis te Leeuwarden: Staat der 
volkstelling of lijst der bewoners van alle steden en dorpen 
in Friesland, door Ds. A. Cuperus te Knijpe. 

., 10 Finale palmslag van Galama-State te Koudum, bewoond 
door Wed. Heeringa. 

„ 17 Verkoop van Eisinga-State te Rinsumageest, bewoond door 
den raadsheer van Haren. 

„ 27 Boelgoed op Eisinga-State. 

Oct. 6 Om den bloeienden aardappelhandel nog meer te bevor
deren ontslaat de magistraat van Sneek de Hollandsche 
aardappelschepen van het gewone marktgeld. 

,, 13 Verschenen bij L. van Sligh te Leeuwarden: De leer der 
verkiezing en verwerping eenvoudiger gemaakt, ter toe
lichting van de gewigtige vraag of de Gereformeerden zig 
met de Remonstr. broederschap en verdere protestanten 
vereenigen kunnen. 
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Oct 30 V ei kocht door de magistraat \an Franeker drie metalen 

stukken defect kanon, nl een zesponder (Anno 1581) en 
twee diieponclers (Anno 1580) 

\0"v 10 \ ei schenen bi] J Seydel te Leeuwarden Vervolg der con 
sideratien over de geestel en kerkegoederen gevolgd van 
een inventaris dei kerkegoederen van de 3 parochiekerken 
te Leeuwarden door G J \ oorda tentmeester der geestel 
goederen 

Dongjüm in ae lse eeuw 

Uec 20 Uit de hand te koop de buitenplaats van F Bavius te riii 
daard Verkoop Aan v ei scheidene peiceelen hout op wijlen 
Humaldagelegentheit te Augjstmusga 

1799. 
jan 2 Uit de hand te koop de buuenplaats van Sixma te Birdaard 

18 De Kapiteins H Z VUeni? en C B Siborgh çecanton 
neeid op Ameland, besteden het bouwen \an 2 houten 
wachthuizen aldaar aan 

19 Van cle nieuwgebouwde kerk te Molkwerum, bi] execuüe 
verkocht, woidt Di R Vuntz te Bolsward provisionee1 

Kooper vooi 1000 goudguldens 
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jan. 22 Verkoop van opgaand hout op Dotinga-State te Dronrijp. 

Katknuppelen op Nieuwe Bildtzijl om eene zilveren hecht. 

,, 23 Schrijfpennen met stalen punten, voor weinige weken uit
gevonden en reeds op meest alle kantoren in Holland in 
gebruik, verkrijgbaar bij V. v. d. Plaats te Harlingen voor 
2 zestehalven per stuk. 

,, 26 Verschenen bij B. Brantsma te Sneek: Handelingen der 
Geref. Commissie aldaar omtrent de Groote Kerk. En bij 
A. Siccama te Leeuwarden: 2e rapport der Ger. Commissie 
aldaar, omtrent de Kerkgebouwen aldaar. 

„ 28 Verkoop van opgaand hout op de buitenplaats van Mej. 
T. van Sminia te Wommels. 

,, 29 Verschenen bij D. v. d. Sluis te Leeuwarden: Betoog dat 
de Ger. gemeente te Leeuwarden vooralsnog niet moet 
instemmen in de voorslag der kerkel. commissie om de 
Roomsgezinden ƒ 6000 ter afstand van hun recht op de 
kerken te geven. 

„ 30 Verkocht een groote steenen poort te Hijlaard, lang 26, 
wijd 20 en hoog 24 voet, voorzien van 60 ankers en verdere 
kanteelsteenen, de muren 2 steen en l j ^ steen dik, met een 
bovenverdieping tot woning. 

„ 31 Verkocht voor de kerk te Weidum o.a. een eeuwige rente 
groot 30 Car. gl. gaande uit Popta-State en een dito groot 
30 st. gaande uit Groot Hania. 

Eebr. 12 Verkocht afbraak van Galama-State te Koudum, behang
sel van doek voor 5 kamers, een wildbaan, vogelvlucht, 
trekkassen, enz. 

Maart 9 Achlum verlangt een nieuwen schoolmeester, inkomen 150' 
car. gl. boven de schoolpenningen. 

Juni 3 J. A. Regenbogen en E. Tinga aanvaarden het hoog-
leeraarsambt te Franeker. 

,, 6 Overleden op Meersigt te Wyckel Ytje Lepie, Wed. van 
wijlen den Secretaris Dodonaeus Pierius Heemstra van 
Kolde. 

Aug. 20 Aanbesteding van het schuren der koperen kronen en bla
kers in de Leeuwarder kerken. 

Sept. 7 Verkocht Vijversberg te Rijperkerk, bewoond door Mej.. 
Janke Stellingwerf f, wed. Johannes de Vries. 
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9 Verkoop van ¾ in Groot Andle-State onder Wons, groot 
94 pondematen. 

20 Overleden de steen- en beeldhouwer Dirk Embdervelt te 
Leeuwarden. 

5 Jacob Roorda te Tzummarum vraagt een zetmeijer voor 
de plaats Harkema-State aldaar. 

7 Inwijding van het nieuwe orgel te Jorwert, maker A. v-
Gruisen te Leeuwarden. 

9 Verschenen bij V. v. d. Plaats te Harlingen: Godsdienstige 
vertoogen door F. Hoekstra, doopsgez. leeraar aldaar. 

23 Verschenen bij D. Romar te Franeker: Leerrede over 
Filipp IV: 6 door Ds. W. G. Reddingius te Dronrijp. 
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