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Aanleekening 1.

Keizerlijke Licence.

De uitgave van dit gedenkschrift van 1815 stelt mij in de aan-
gename gelegenheid, om hierin eenige stukken en bijzonderheden
op te nemen, welke, tot het vroegere tijdvak behoorende, mij na de
uitgave van Friesland in 1813 zijn ter hand gekomen. In de eerste
plaats betreft dit eene Keizerlijke Licence voor de vaart op Enge-
land van 1813. Het ïriesoh genootschap kwam in liet bezit van
een origineel, dat welligt niet werd uitgereikt. Ik ben verzocht dit
stuk om zijne merkwaardigheid en zeldzaamheid hier op te nemen,
mede als bewijs van het knellende der banden, waaraan onze han-
del in het tijdperk der overheersching onderworpen was. Het is eene
toelichting tot bl. 4 3 , waar de hierin betrokkene firma is vermeld:

Keizerlijke Licence of Vergunning, verleend aan

het handelshuis K. E. BRÜNGER EN O te

Workum, om een schip met boter, kaas

enz. naar Engeland te zenden.

Den 25 September 1813.

SÉRIE DE WOEKUM. Valable pour six mois, mais

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

N° . 1362. dans 1'ordre général
des distributions. Bétrihution à payer :

N<>. 1560. du Keg. de la Secr. d'Etat. 40 napoléons.

NAPOLÉON, Empereur des Francais, Roi d''Italië, Protecteur
de la Conféderation du RMn, Mediateur de la Conféderation
Suisse, etc. etc.;

Nous avons autorïsé et autorisons par la présente Licence spé-
ciale , signée de notre main, et délivrée sous les nos. vingt neuf et
treize cent soixante deux, Ie Navire francais, nommé
du port d'environ tonneaux, monté de
hommes d'équipage, sous Ie commandement du Capitaine
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et sous la cautiou de la maison de commerce établie à Worlcum,
sous la raison de K. E. ERUNGEB ET CIE. , à appareiller, sortir
du port de Workum, avee un chargement composé de beurres, fro-
mages, graines de tréfle et autres produits du sol et de î'industrie
dont la sortie est autorisée, naviguer à destination de 1'Angleterre,
et rentrer dans Ie même port, sauf Ie cas de foree majeure.

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

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

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

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

Donné au quartier Imperia! de Bresde îe vingt cinq Septembre
Mil huit cent treize,

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

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

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

Duc DECKÈS. EJÎKKIEK.

Aanteekening 1, op bl. 19.

De Wapening.

Twee persoonlijke uitzonderingen op de in den aanvang heer-
schende onverschilligheid mogen wij uit zucht voor regtvaardigheid
hier niet onvermeld laten, hoewel zij in den tekst niet genoemd
zijn, omdat deze aanbiedingen geen voortgang of gevolg hadden.
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De Heer CHKISTIAAN WESTENBEK&, geboren in 1773, in 1788
als officier in dienst getreden bij het regiment van Hessen-Philips-
thal, had in 1795 zijn ontslag genomen en huwde hier in 1812
aan ADKIANA YZENBEEK, weduwe van den Vaandrig BAETHOLD
JAN DE SCHEPPER, met wie hij Harsta-state te Hoogeleintum be-
woonde. In 1814 tot lid der Staten en tot luit.-kolonel van den
Landstorm benoemd, werd hij in Febr. 1815 aangesteld tot Eit-
meester bij liet Se regiment Karabiniers. Hij meende daarvoor te
moeten bedanken; doeli zoodra liet land in nood was, bood hij
reeds den 2 April den Koning zijne vrijwillige dienst aan tot het
oprigten en aanvoeren eener compagnie vrijwillige Kavalerie tot af-
wering van den vijand, terwijl hij tevens voor het hem toegelegde
pensioen bedankte.

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

Er was nog een dergelijk aanbod, waarvan geen gebruik kon
worden gemaakt, hetwelk wij hier moeten vermelden. De Heer
T. TJALLING-II P Z . , wiens gedrag als îuit.-kolonel der Nationale
garde te Harlingen wij vroeger vermeld hebben {Friesland in 1813,
74), bood zich reeds den 26 Maart 1815 bij den Koning /'vrijwil-
lig aan tot verdediging van den vaderlandschen grond en troon,
met verzoek, om bij het eerste bataillon Schutterij, dat in Friesland
mobiel verklaard mogt worden en zou moeten marcheeren, weder als
luit.-kolonel geplaatst te worden." Hij ondersteunde dit verzoek
door het overleggen van getuigschriften, en beriep liij zich op zijne
hulp, bij de belegering der vesting Delfzijl betoond, en ook op het
aan den Baron G. I \ VAN ASBECK, alsmede aan hem, uitgereikt
bewijs van 's Konings tevredenheid en welgevallen, hetwelk wij, ter
aanvulling van onze vorige mededeelingen, hier laten volgen:
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Den IS November
1814, N°. 37. Wij WILLEM, bij de gratie Gods Prince

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

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

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

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

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

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

'* QravenJmge, den 13 November 1814.
WILLEM.

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

A. E. FALCK.

Tot dat jaar 1813 moge ook nog de volgende vermelding behoo-
ren van een heldenfeit van een officier uit het geslacht van onzen
grooten Frieschen held en vestingbouwkundige MENNO Baron VAN
COEHOOKN.
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J. P. Baron DE GIRARD DE MIELET VAN COEHOOEN bevond
zich in December 1813 als tweede luitenant bij de artillerie voor
de nog door de Franschen bezette vesting Naarden, met twee stuk-
ken geschut en de daarbij behoorende artilleristen, ondersteund door
een geïmproviseerd legertje der onzen. Bij een uitval der Franschen
werd dit laatste teruggedrongen, en zag COEHOOKN zijne artilleristen
deels sneuvelen, deels vlugten. Nogtans bleef hij geheel alléén
zijne stukken met den degen in de vuist verdedigen, totdat hij,
met wonden overdekt (12 of 13), nederviel en half bewusteloos
Naarden werd binnengebragt. De ridderlijke Fransche bevelhebber,
die zijne moedige verdediging schijnt gadegeslagen te hebben, gaf
hem oogenblikkelijk zijn degen terug en liet hem met de meeste
voorkomenheid door zijne chirurgijns verplegen.

Die toen nog jeugdige held woont thans (1865) te 8t. Oedenrode
in Noord-Brabant als gepensioneerd generaal-majoor der artillerie,
en was vroeger adjudant van Koning WILLEM I I , gelijk nog bui-
tengewoon adjudant van Koning WILLEM III . Hij wordt vermeld
in het Stamboek van den Frieseüen Adel, I 87 , I I 56. Het be-
waren van deze bijzonderheid is men verschuldigd aan den vriend
zijner jeugd, den Heer C. F. FEISIÜS VAN HYICKAMA, te Sondel,
die ze mij mededeelde. Zie over dezen Aanteekening 7 A.

Aanteekening 5, op hl. 24.

De Schutterij van Leeuwarden

ontving, namens den Koning, de volgende missive van dankzegging;

N°. 19. '« Gravenhage, den 8 Meij 1815.
Door den Heer Gouverneur van Vriesland werd mij toegezonden

het Document, waarbij de Sclmtterij van Leeuiearden zich onvoor-
waardelijk aanbiedt ingeval van nood ter verdediging der grenzen.
Ik ben niet in gebreke gebleven, hetzelve onder het oog van Zijne
Majesteit te brengen, en vind mij thans van wege Hoogstdezelve
gelast, aan de Schutterij van Leeuwarden de gevoelens van tevre-
denheid en goedkeuring uit te drukken, welke zoo treffende blijken
van Vaderlandsliefde nimmer falen van bij Zijne Majesteit te doen
ontstaan. En ten einde aan dezelve Schutterij zoude blijken, met
welk een vertrouwen haar aanbod bij Hoogstdezelve zij aangenomen,
strekt het mij tot een bijzonder genoegen er te mogen en te kunnen
bijvoegen, dat Nijmegen het punt is, waarop Zijne Majesteit dezelve
Schutterij zoude willen gerigt hebben, ingeval de omstandigheden
dringender worden, en gevaren ons grondgebied bedreigen mogten.
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Er valt niet aan te twijfelen, of dit berigt zal door de Schutterij
van Leeuwarden met die blijdschap en geestdrift ontvangen worden,
welke overeenkomstig is met de vereerende onderscheiding, die haar
van Zijne Majesteit ten deel wordt, en dat zij zich daardoor zal
vinden aangespoord, om zich tot alle de deelen van den dienst hoe
langer hoe meer te bekwamen, die van haar in het geval eener on-
verhoopte oproeping naar de plaats harer bestemming zoude mogen
gevorderd worden.

De Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken,
RoëLL.

Aan de Schutterij van Leeuwarden,.

Bij het toenemen van de vrees voor de gevolgen van de ontzag-
gelijke krijgstoerustingen van NAPOLEON ging men ijverig voort
met de organisatie van de Schutterij en met haar in den wapen-
handel te oefenen, dewijl zij eiken dag kon worden opgeroepen om
haar aanbod gestand te doen en naar Nijmegen op te trekken.
Toen echter de heugelijke overwinning bij Waterloo de zaak beslist
had en NAPOLEON'S nederlaag zeker was, achtte men ook het ge-
vaar geweken en de verpligting om uit te trekken opgeheven. Men
bedroog zich: want een koninklijk besluit van 31 Julij 1815 bevatte
de overweging, dat het voor de belangen des rijks raadzaam was,
het leger te velde niet alleen op den tegenwoordigen voet te houden,
totdat de onderhandelingen over den toekomstigen staat van Europa
zouden afgeloopen zijn, maar ook te versterken en te vermeerderen;
weshalve de Koning besloot, dat die Schutterijen, welke zich geheel
of gedeeltelijk voor de velddienst hadden aangeboden, zouden uitge-
rust en suceessivelijk gemobiliseerd worden, en wel 200 man van
die van. Leewoarden, aan welke nu de vesting Gr ave als verzamel-
plaats werd aangewezen. Na de uitrusting, welke op den 15 Ang.
volbragt moest zijn, zou de dag van den werkelijken uitmarsch na-
der worden bepaald.

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

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

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

zouden uittrekken en wie te huis zouden blijven. Evenwel schijnen
hieromtrent tot aller genoegen minnelijke schikkingen getroffen te
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zijn, daar allen blijken gaven van welwillendheid, welke slechts
door meer of min gunstige omstandigheden gewijzigd werd. Doch
het Gouvernement scheen met de uitrusting geene haast te maken,
daar eerst den 5 Sept. de 383 nieuwe geweren, patroontasschen,
riemen en 64 sabels werden afgezonden. Weldra schenen ook de
omstandigheden een zoo gunstigen keer te nemen, dat de Gouver-
neur den 19 Sept. de Schutterij berigtte, dat het den Koning be-
haagd had, zijn besluit tot mobielverklaring van de Schutterijen in
te trekken; met verzoek, om aan haar zijn genoegen kenbaar te
maken over den ijver, met welken zij zich voor de velddienst had-
den bereid verklaard, en waarop hij verder zou vertrouwen, indien
onverhoopte omstandigheden hunne diensten onvermijdelijk mogten
maken.

Aanteekening 4, op bl. 25.
De Commissie in Friesland tot aanmoediging van

's Lands militaire dienst.
Een aantal afdrukken van de in den tekst opgenomene opwekking

werd door de Commissie toegezonden aan de plaatselijke besturen
in deze provincie onder geleide van de volgende missive, welke wij
belangrijk genoeg achten hier mede te deelen:

Leeuwarden, den 17 April 1815.
Even als in andere oorden onzes Vaderlands zieli Commissiën

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

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

Wij hebben dierhalve geoordeeld, ons in de eerste plaats tot de-
zelven te moeten wenden, nadat wij vooraf den Heer Gouverneur
van dit ons voornemen verwittigd, en van Zijn Hoog Edele Gestr.
de aangename verzekering' bekomen hadden, dat, gelijk onze onder-
neming deszelfs volkomene goedkeuring wegdroeg, het Zijn Hoog
Edele Gestr. eveneens ten hoogsten welgevallig zoude wezen, wan-
neer wij bij de onderscheidene Plaatselijke Besturen alle die onder-
steuning en bijstand vonden, welke ter bevordering onzer oogmerken
dienstig konden zijn.
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Uit de hiernevens gaande exemplaren van het stuk, dat door
middel van de Leeuwarder Courant van den 14, 21 en 38 dezer,
ter kennisse van het publiek is en wordt gebragt, zal U de hoofd-
bedoeling , welke wij ons hebben voorgesteld, blijkbaar worden,
terwijl het ons aangenaam en ter zake dienstig zal zijn, wanneer
het gemelde stuk, op de wijze welke door U meest geschikt zal
geoordeeld worden, ter kennisse der Ingezetenen uwer Gemeente
gebragt wordt.

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

Daar echter, zal men weten wat en hoe veel men doen kan, het
noodzakelijk is , vooraf te kennen de hoegrootheid der bijdragen,
welke men mag verwachten, zoo is ons voorgekomen, dat het ge-
schiktste middel hiertoe zoude zijn, dat er van wegens de regering
billetten van inteekening aan de huizen wierden rond gebragt,
welke op een bepaalden tijd weder afgehaald, en door de Plaatse-
lijke Besturen aan de Commissie wierden ingezonden.

Het zal ons dierhalven hoogst aangenaam zijn, zoo spoedig doen-
lijk, immers binnen 8 dagen, te mogen worden geinformeerd van
het aantal inteekening-billetten, welke voor uwre Gemeente beno-
digd zijn, ten einde dezelve onverwijld aan U te kunnen doen
geworden.

Wijders bieden wij ons geredelijk aan tot het geven van alle
zoodanige inlichtingen, als de Plaatselijke Besturen van ons zouden
mogen verlangen, en stellen ons geheel vertrouwen op derzelver
regtmatigen ijver voor den dienst des Vaderlands, waarvan wij ons
ook in dezen de heilrijkste gevolgen beloven.

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

BEKNH. BUMA, President.

C. E. E. COLLOT D'ESCURY, Secretaris.

Aan de Plaatselijke Besturen in de
Provincie Vriesland.

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

Aanleekening 5 , op hl. 31.

Het Sludenten-corps der Leidsche Vrijwillige Jagers.

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

Van deze compagnie waren er in 1865 nog 18 leden in leven
en daaronder van de Friezen de Heeren M. SIDEEIUS DE WAL,
fourier, oud-Secretaris van Leeuwarden, en C. U. J. HUBEK , Med.
Dr. te Groningen. Onder presidium van den eersten vereenigden
dertien hunner zich den 16 Julij 1865 tot eene laatste feestelijke
bijeenkomst, welke te Berg en daal bij Nijmegen met groot genoegen
werd gehouden, en waarbij het vaandel der compagnie, te midden
eener trophée in de versierde zaal geplaatst, aan de grijsaards van
1865 den vaderlandschen moed herinnerde der jongelingschap van
1815.
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Aanteekening Q, op bl. 52.

De vrucht der oorlogsmmp.

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

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

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

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

Bijzonderheden omtrent eenige Friezen, welke deelgenomen
hebben aan de krijgsbedrijven in 1815, ook ten aanzien

van hunne latere loopbaan en betrekkingen.
A. op II. 44.

COKNELIS FKANCISCUS FRISITJS VAN HYLCKAMA.

Na te Brussel uitnemend verpleegd en hersteld te zijn, vervoegde
hij zich te Peronne weder bij zijn wapen, maakte den togt naar
Frankrijk mede, deelde ook in de krijgsbedrijven van 1830 en 31
en werd in 1843 als Majoor gepensioneerd. Thans, 1865, be-
woont hij zijn voorouderlijk buiten Beuckenswijk te Sondel in Oaas-
terlanâ. Even als voor Friesland in 1813 ben ik hem voor onder-
scheidene mededeelingen dankbaar. Vele berigten van zijne oude
wapenbroeders hebben mij overtuigd van de bijzondere hoogachting,
welke zij zijn persoon en verdiensten toedragen.

B . op II. 46.

ALBEKTUS LYCICLAMA à NIJEHOLT.

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

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

Die broeder, ALBEKTÜS LYCKLAMA à NIJEHOLT, zoon van HECTOR

en EINSKE VEERSMA, geboren den 28 April 1761, eerst fabrikant te
Bolsward, begon in 1787 zijn loopbaan als Ie luit. bij de Friesche
Nationale garde te Utrecht, werd in 1792 Ie luit. bij het legioen
Bataven in Fransen e dienst, in 1793 kapitein bij bet Ie reg.
Fransche ligte infanterie en reeds in 1795 luit.-kol. bij het Be bat.
5e halve brigade, later 13e bat. en daarna 6e reg. infanterie in
Holl. dienst. Daarna in Fransche dienst gegaan en in Oct. 1806
kolonel geworden, streed hij onder MOBTIEK in het gevecht bij Pa-
sewalk tegen de Zweden in Pommeren, waarbij, zegt de Hoogleeraar
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BOSSCHA, //zich ook onderscheidde het 2e regiment Infanterij,
//aangevoerd door den Kolonel ALBEKTUS LYCKLAMA à NIJRHOLT,
//wiens koelbloedigheid niet minder dan zijne dapperheid geroemd
//wordt." In 1808 werd hem een gedeelte der voor Spanje bestemde
brigade toevertrouwd, en in het gevecht bij Durango gaf hij zulke
blijken van uitstekenden moed, dat hij de eerste was der vier Hol-
landsche officieren, aan wie het ridderkruis van het legioen van eer
ten deel viel, terwijl Koning LODEWLTK hem decoreerde met de
orde der Unie en daarna niet die der Kéunie. In 1809 verkreeg
hij den rang van Brigadier van het leger of Generaal-Majoor, als
hoedanig hij in 1814 het beleg van Deventer kommandeerde, en
toen gepensioneerd werd. Hij overleed eerst den 15 Dec. 1846
hoog bejaard. Uit zijn huwelijk met ÁLBERTA ALEIDA DWARS had
hij vier kinderen, van welke de jongste zoon GEURIT 2e luit. bij
het regiment Lansiers no. 1 is geweest; terwijl zijne oudste dochter
huwde aan J. S. TIELEMANN , die bij Waterloo als 2e luit.-adj. van
het reg. ligte Dragonders no. 4 tot Ridder der 4e klasse van de
militaire Willemsorde benoemd werd, en, na den oorlog op Java
van 1825—30 bijgewoond te hebben, als luit.-koî. van het regiment
Huzaren no. 5 in Neerl. Indië, gepensioneerd werd.

Een broeder van eerstgenoemden luitenant was HECTOK JACOB
LYCKLAMA à NIJEHOLT, die, in 1794 geboren teSf. Omer, in 1822
2e luit. was bij de infanterie en in 18S0 majoor bij de koloniale
troepen.

Nog twee neven van den laatstvermelden Generaal-majoor om-
helsden de krijgsdienst, als CORNELIS FKEDERICUS ÀDOLPHUS EMILIUS ,

geb. te Franeker in 1788, en GEOKGE ADALBEUT LYCKLAMA à

NIJEHOLT, geb. 1792, die beide kapitein bij de infanterie zijn geweest.
Zie BOSSCHA, Neerl. Heldendaden, I I I 256, 310, 317; Stamboek

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

* • op hl. é9.
THEODOEE CASIMIK AKENSMA

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

» . op 61. 51.

CHEISÏIAAN M A M A LECHKITNEB ,

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

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

V. N. E . 7
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opgeleid in eene vroegere school, niet geschikt waren om aanvoerders
te zijn tegen een leger als dat van N a p o l e o n .

E . op II. 51.
JBAN PAUL SIXTI JONQÜIÈRE ,

geboren te Amsterdam, was onder het Fransche bewind te Leeuwar-
den kapitein der Gendarmerie, en verkoos in 1813 niet met de
overigen te vlugten, maar hier te blijven, dewijl hij ook eene Neder-
landsche vrouw, S. G. de M a n , en Her een groot gezin had. Ook
hij was den Baron van S y t z a m a behulpzaam bij de oprigting van
zijn korps Dragonders en trok in 1815 te velde met drie zonen.
De oudste JAN WILLEM ENGELBEKT J. was 2e luit. bij liet 7e

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

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

JP, op II. 51 .

Mr. BAVIUS GYSBERTÜS KINIA VAN NAUTA.

Deze verdienstelijke officier had zulk een avontuurlijke loopbaan,
dat zij niet in weinige woorden is zamen te vatten. Hij was een
der vijftien kinderen uit het huwelijk van Mr. F r a n c i s c u s R i n i a
van N a u t a en Vrouwe C o n s t a n t i a A s s u e r u s van A v e n -
h o m . Die vader telde verscheidene bekwame regtsgeleerden en
regeeringsleden onder zijne voorzaten en was van 1790 tot 93 Bur-
gemeester van Leeuwarden, waar deze zoon den 83 November 1787
werd geboren. De vlugge, maar brutale knaap kon door den voor-
treffelijken rector S l o t h o u w e r worden geleid en gevormd voor het
akademisch onderwijs, dat hij te Groningen en Franeher genoot,
waar hij in 1810 tot doctor in de beide regten werd bevorderd.
Spoedig verwierf hij door moed en welsprekendheid roem als advo-
kaat, doch verwisselde weldra de toga met het zwaard, om vrijwillig
de plaats te vervullen eens jongeren broeders, die door den Prefekt
//gedesigneerd" was als Garde dVwnneiir. Als zoodanig uit de
armen van. verwanten en vrienden gescheurd, vertrok hij den 11
Julij 1813 uit Leeuwarden naar Tours en vervolgens naar Menig,
waar de bekend geworden nederlaag van N a p o l e o n hem en zes
kameraden den moed gaf om over den Rijn te ontkomen, waarna
zij den 14 December in hunne vaderstad juichend werden ingehaald.
(Zie Friesland in 1813, 58, 95, 120.)
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De ondervinding als Garde d'honneur opgedaan en zijn gloeijende
haat tegen de Fransche overheersching maakten een man van zijn
fier karakter, de type van een krachtigen Fries, bijzonder geschikt
om zijne dienst nu vervolgens aan de verdediging des vaderlands
te wijden. Bij de oprigting van liet korps kavalerie door den Ba-
ron van S y t z a m a was hij in staat, dezen als luit.-adjudant vele
diensten te bewijzen. Met dit korps bevond hij zich te Leiden,
toen het bevel ontving naar Zuid-Braiant op te rukken. Benoemd
tot len luit. bij het 3e regiment Karabiniers, voerde hij met onge-
meene dapperheid de zijnen tegen den vijand aan en deelde hij in
den roem, welken de ruiterij van T r i p mogt verwerven. Het Rid-
derkruis was eene even waardige erkenning van zijne verdiensten, als
de bevordering tot adjudant-majoor en daarna tot Ritmeester bij de
Kurassiers.

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

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

Na op die wijze Oostindiê te hebben leeren kennen als krijgsman
en als regterlijk ambtenaar, breidde hij den kring zijner praktische
kundigheden verder uit, door met het Gouvernement een suiker- en
daarna een tabaks-kontrakt te sluiten. Als zoodanig was hij met
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den heer van N e s , Kaad van Indie, bezitter van liet land Boîanç),
en, als planter, het kultuur-stelsel, door den generaal van den
B o s c h ingevoerd, zeer toegedaan. Na gehuwd te zijn aan Vrouwe
J o l i a n n a M a u r i t s z L a n g e , had hij in 1845 het genoegen het
vaderland weer te zien en op den huize LycMama-iosoh in Gaaster-
lanâ een tijdlang te vertoeven. Zijn werkzame aard deed hem in
Sept. 1846 weder naar Indië vertrekken, waar hij op nieuw werd
benoemd tot Omgaand Eegter in de eerste afdeeling op Java, voor
welke betrekking hij de meeste neiging en geschiktheid gevoelde.
Na haar zes jaren vervuld te hebben, keerde hij andermaal naar
het vaderland terug en ging te Zalfbommel wonen. In het volgende
jaar 1854 zag hij zich in Friesland tot kandidaat gesteld als lid
van de tweede Kamer der Staten generaal, en ontbrak het niet aan
aanbevelingen om een man te kiezen, n wiens zelfstandig en moedig
karakter boven alle verdenking was; die zijn vaderland gedurende
veertig jaren met eer en trouw had gediend, en wiens veelzijdige
kennis van de belangen onzer koloniën in staat zou zijn de wetge-
ving met belangrijken raad voor te lichten." Hoewel in het kies-
distrikt Sneék 584 stemmen op hem werden uitgebragt, zag hij zich
niet gekozen. Een man van zijne kennis en krachtige welsprekend-
heid zou deze provincie daar zeker op waardige wijze hebben ver-
tegenwoordigd.

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

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

CJ. op hl. 52.

PlBO JOHAN TALMA,

de zoon van S j o e r d G e r h a r d u s F r u i t i e r de T a l m a (later
Kijks-ontvanger te Donherbroeh en Oosterwolde) en L u c i a A u r e -
l i a B e r g s m a , was in Julij 1798, tijdens de uitlandigheid zijner
ouders, te Nienhuis in 't graafschap BentAeini geboren, en was dus
in Junij 1815 slechts 16 jaren oud, toen hij als kadet-korporaal
met de Kárabiniers te velde trok en zich door blijken van dapper-
heid dermate onderscheidde, dat ook hij het Bidderkruis door de
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hand van den Prins zelven zich op de borst zag gehecht. Men
verhaalt, dat hem de keus werd gelaten, om tot 2en luitenant te
worden benoemd of het kruis te ontvangen, doch dat hij het laat-
ste gekozen had, zeggende: » officier zal ik later wel worden, maai-
de gelegenheid om gedecoreerd te worden, komt welligt zoo spoedig
niet terug." Dan, hij had niet lang genot van die eer. In hot
volgende jaar met de 3e afdeeling Kurassiers te Leeuwarden in gar-
nizoen liggende, werd hij door eene borstkwaal aangetast, waaraan hij
den 24 November 1816 bezweek, in den ouderdom van 18 jaren
en 4 maanden. Hoewel nog slechts kadet-korporaal, werd bij zijne
begrafenis in de Galilecr-kerk de militaire eer den jeugdigen Bidder
plegtig toegebragt.

H . op il. 52.

ANNE PIETEES BOSMA

is thans nog in 79jarigen ouderdom in zijne geboorteplaats Koïïum
in leven, en heeft het Eidderfeest te Leiden mogen bijwonen. Het-
geen S c h e l t e m a in zijn Laatste Veldtogt van Napoleon vermeldt
(bl. 167), dat //het uitspattende bloed des Prinsen zulk een hevige
// drift bij onze dapperen verwekte, dat de woede tot de hoogste
// mate steeg," wordt bewaarheid door zijn eenvoudig verhaal, aan mij
gedaan, dat, toen zij, in de nabijheid van den Prins staande, hem zagen
bezwijken, zij zoo verwoed werden, dat twaalf karabiniers een aanval
waagden op een der batterijen, welke de Fransehen telkens meer
vooruitbragten en vernielend werkten ( B o s s c h a , 504, 511), met
dit gevolg, dat zij die batterij na een hevig gevecht wel verover-
den, doch met achterlating van acht der kameraden.

I . op II. 53.

Jhr. CAREL VAN HAKEN

was een zoon van Ca r e l W i l l e m v a n H a r e n , in 1793 als
Bitmeester der Garde-dragonders voor Meenen gebleven, en C é c i l e
H a r t si n e k , en de kleinzoon van den beroemden staatsman ezi
dichter O n n o Z w i e r van H a r e n . In 1815 was hij kamerheer
van Prinses W i l h e l m i n a van Pruissen te 's Hage. «Toen zoo
//vele jongelingen bij den laatsten aanval van N a p o l e o n hunnen
// arm voor vaderland en koning kwamen aanbieden, kon het bloed
//der VAN HAKENS onmogelijk achterblijven, als doortrokken van
//het denkbeeld: een mensen en vooral een edelman leeft niet alleen
//voor zich zelven, maar voor het gemeene vaderland. Doch het
//aanbod van CHAKLES kwam in den veldslag van Waterloo hem op
//liet leven, en den naam VAN HAREN op een waarsclnjnlijken
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//ondergang, te staan." Doch zijn grootvader had niet te vergeefs
gezongen:

Geen bïoed kan glorierijker vloeijen
Dan 't geen liet vaderland bevrijdt.

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

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

Leer, Jongeliüg! hoe dat uw Leven ,
Standvastigheid en Mannenmoed

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

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

Aan Nassau, voogd van uw geslacht;
En dat uw luisterrijke namen
Van Willem en van Anna kwamen

En wat die naam van U verwacht!
// Het geslacht, dat met de verovering van den Briel op Philips

//II zijne krijgskundige loopbaan opende, verdween onder de zege-
// vierende poging om Napoleon van ons erf terug te drijven. Zo
//kwam het op en ging ten onder, altijd strijdende tegen eenen ver-
// drukker van Nederland, die tevens de overweldiger van Europa
// poogde te zijn." — »Een roemrijk uiteinde, waard de telg van
// een roemrijken stam. Moet een oud geslacht te niet gaan, dan
//is het altijd te hopen, dat het zóó te niet gaat." H a l b e r t s m a ,
het geslacht der van Haren's, Dev. 1829. 293 en zijn Letterkundige
Naoogst, I I 523, 529; K n o o p , Quatrebras en Waterloo, 219;
L ö b e n S e l s , 609 ; B o s s c h a , 4 9 6 ; S c l i e l t e m a , 1 5 5 ; Stam-

boek van den Friesclien Adel, I 147 , I I 9 2 ; O. Z. VAN H A R E N ,

de Geuzen, 4e en 19e zang.

K . op hl. 53.

CAEEII FKEDERIK Baron SIKTEMA VAN GKOVESTINS ,

geboren in 1791 te Rotterdam, was ook gesproten uit een beroemd
Eriesch geslacht, had tot overgrootvader een luitenant-generaal, tot
grootvader een generaal-majoor en tot vader Douwe T l i e o d o r e
van Gr o v c s t i n s , die majoor was bij het regiment van den gen.-
majoor Graaf van B y l a n d t ; een man van een bijzonder onafhan-
kelijk karakter, die in 1795 het eenige lid zijner familie was, dat
in het vaderland gebleven is en zijn adeldom niet door een Napo-
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leon erkend wilde zien. Deze zoon behoorde in 1815 tot de ka-
merheeren en kamerjonkers van het Hof, die, alleen gedurende den
oorlog, eene aanstelling ontvingen tot len luit. bij den generalen
staf. Hij werd later ordonnans-officier van den Prins van Oranje,
kabinet-secretaris en kamerheer des Konings enz.; terwijl zijn broe-
der E du ar d vele jaren Minister der Nederlanden aan het Hof van
Spanje was. Beide waren lid der Eidderschap van Friesland. Stam-
boek van den Fr. Adel, I 136, I I 84. Hij is in 1865 te Parijs
nog in leven en do schrijver van de volgende werken:
Guillaume III, défenseur et soutien de Vindépendence de VEurope

contre la puissance de Louis JCIV. Suivi d\me lettre au roi
Louis-PMlippe en 1838 et deux lettres à Guizot. Paris 1850.

Notice et Souvenirs hiographiques du comte van der Duyn et du
Baron de Uapellen, Saint-Germain en 's Hage 1852; in 't Ne-
derd. vertaald Amst. 1853, herdrukt ald. 1857.

Le Baron liobert Fagel, 's Hage 1857.
La llussie ramenée à Tordre et VEurope en 1857, 's Hage 1858.

Iu. op II. 53.

LAMOEAAL HANS WILLEM Baron VAN AYLVA EENGEES

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



104 FRIESLAND IN 1815.

nieuw bedreigd werd door de belegering der Citadel van Antwerpen,
werd hem liet bevel opgedragen van het Leidsche Studentenkorps,
hetwelk hij behield tot deszelfs ontbinding in 1839. Vervolgens
werd hij majoor bij het 5e reg. infanterie, in 1848 luit.-kolonel bij
het 7e reg. en in 1852 kolonel-kommandant van het 3e reg,; ter-
wijl Koning W i l l e m HE hem in 't volgende jaar benoemde tot
zijn adjudant in buitengewone dienst. Laatstelijk werd hij in 1855
bevorderd tot generaal-majoor, kommandant van de Ie brigade inf.
en opperbevelhebber der vesting Maastricht en der troepen in Lim-
burg. In die betrekking ontving hij de benoeming tot Grootoflicier
der orde van de Eikenkroon en het Kommandeurskruis der Pruis-
sische orde van den rooden Adelaar. Na 43 jaren werkelijke dienst,
vermeerderd met 16 veldtogtjaren, verzocht en verkreeg hij in 1857
pensioen. In 1865 woont hij te Frinsenhage bij Breda op het
buiten Bosckdal.

Gaf zijn vader in 1776 eene voortreffelijke historische dissertatie
over de instellingen der Saksische Hertogen in Friesland, ook deze
zoon onderscheidde zich als beoefenaar der wetenschappen. Als
vrucht daarvan noemen wij alleen zijne uitstekende Verhandeling
over de benaming van Vrije Friezen, geschiedkundig toegelicht //tot
eer van ons roemrijk Friesland'," in 1848 voorgedragen in de Leid-
sche afdeeling der Holl. Maatschappij van fraaije kunsten en weten-
schappen en geplaatst in de Vrije Fries, V 193, welk stuk duur-
zame waarde heeft. Hij is lid van de Maatschappij van Nederl.
Letterkunde te Leiden, van het Historisch Genootschap te Utrecht
en van de Ridderschap van Friesland. Stamboe/e, I 296, II 200.

M. op il. 54.

REGNERUS HENDRIK SJUOK GEREOLD JUCKEMA VAN BUEMANIA

Baron RENGEES ,

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

In 1823 in het huwelijk tredende met Vrouwe H. C. J. W. Ba-
ronnes van A s b e c k , kwam hij te Leeuwarden wonen en zag zich
achtereenvolgens benoemd tot Controleur der belastingen, tot Agent
der Brusselsche Maatschappij van volksvlijt, daarna van 's Rijks
schatkist en later Betaalmeester, alsmede tot buitengewoon Kamer-
heer des Konings, tot Vice-president der Commissie van admini-
stratie over 's rijks gevangenis alhier en tot lid van Gedeputeerde
Staten. Als zoodanig is hij tweemalen, in 1840 en 4 8 , waarnemend
Gouverneur van Friesland en Voorzitter der Provinciale Staten ge-
weest. De ijver en bekwaamheid, waarmede hij al die betrekkingen
waardig bekleedde, zijn algemeen bekend en werden ook erkend
door zijne benoeming eerst tot Bidder en daarna tot Kommandeur
der orde van den Ned. leeuw. Sedert 1863, toen hij , na 43 dienst-
jaren, afstand van genoemde betrekkingen had gedaan, was hij af-
gevaardigde der afdeeling Leeuwarden bij de hoofdcommissie voor
het nationaal gedenkteeken te '* Hage, in wier handelingen de
treffende toespraak is opgenomen, door hem in eene harer vergade-
ringen gehouden. In 1865 was hij deelgenoot van het feest dei-
oude strijders van Waterloo te Laden.

De in den tekst medegedeelde beoordeeling van zijn moedig ge-
drag in den slag bij Waterloo ben ik verschuldigd aan twee zijner
wapenbroeders, de bovengenoemde heeren VAN AYLVA EENGERS en

VAN HYLCKAMA , wier loffelijke bewoordingen ik letterlijk heb over-
genomen , vermits ZE. zelf, hoewel mij dikwijls bezoekende en over
dit onderwerp sprekende, steeds over zijne eigene verrigtingen uit
bescheidenheid heeft gezwegen.

Later evenwel heeft de heer A. E u y s c h , Bidder, lid van den
gemeenteraad enz. te Flissingen en schrijver van onderscheidene
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tooneelstukken en verzen, die in eene warm gestelde opwekking in
het Dagblad van ZuidSolland van 10 April 1865 //den jeugdigen
ii en edelmoedigen Baron VAN BUEMANIA BENGEBS" had vermeld,

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

// orde verdiend."
In het 8tratégisc7t Verhaal van de veldslagen tvsschen het Fran-

scJte leger en dal der Geallieerden, van J. B. J. van D o r e n ,
Amst. 1865, wordt op bl. 94, na bet verhaal van liet verslaan
der oude garde, ook de naam van den heer EENGEES met lof vermeld..

S . op bl. 55.

GEULACUS BÜMA ,

geboren den 11 Julij 1793 te Leeuwarden, was de oudste zoon van
Mr. B e r n h a r d u s Bu ma , eerst Maire en daarna President-Bur-
gemeester dier stad, en E, o l i n e M a r i a H o r a S i c c a m a . Den
11 Julij 1813 als Garde d'lioimeur uit Leeuwarden vertrokken, be-
hoorde hij tot het moedig zevental, dat over den Eijn ontkwam en
reeds den 14 Dec. hier terugkeerde. (Zie Friesland in 1813, 58,
95, 124.) Hij bleef het vaderland zijn arm wijden, werd den 5
Pebr. 1814 2e luit. bij het reg. huzaren no. 6 en had het aan zijn
dapper gedrag bij Waterloo en den volgenden togt naar Parijs te
danken, dat hij reeds den 2 Sept. Ie luit. en in Mei 1816 adjudant-
majoor werd. Vervolgens klom hij in 1828 op tot Eitmeester en
woonde in die betrekking den tiendaagschen veldtogt in 1831 bij.
Hij was majoor bij liet eerstgenoemde rög., toen hij den 19 Octo-
ber 1838 in zijne geboortestad overleed.
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Onderscheidene bijzonderheden mogt ik ontleenen aan de door
zijn broeder, den heer Mr. W. W. B u m a , nog bewaarde en mij
in afschrift medegedeelde Brieven, door hem den 19 Junij op het
slagveld en later aan zijne ouders geschreven, en die getuigen van
de groote vennoeijenissen en verliezen van het leger te velde. Zoo
schreef hij den 11 Julij uit het Bois de Boulogne: //Zedert de 13e
van de vorige maand hebben wij nog niot onder huisdak geweest
en alle dagen agt of tien uur gemarcheerd. •— Ons Eegiment heeft
zeer veel verloren. Van de 692 man, daar wij mee in 't veld ge-
gaan zijn, hebben wij nog 419 over. 4 Officieren zijn dood, de
Bitmeesters Wijnbergen en van Heide, en de Lieutt. Verhellouw en
"Wolf; buiten dat nog 7 officiers hors de coinbat, waaronder de
Majoor de Jacobij en de Lieut. Pauw zeer zwaar geblesseerd. De
Generaal van Merle, die onze brigade commandeerde, is ook door
een kanonkogel gebleven," enz.

©. op II. 55.

GOENELIS MlCHAEL B K E D A ,

zoon van I g n a t i u s B r e d a , vroeger Drost van Zevenbergen, en
S o p h i a C l a r a de W i t h van Dokkum, die in 1815 als weduwe
te Leeuwarden woonde, toen haar jongste zoon zich vrijwillig voor
de krijgsdienst aanbood. Nevens VAN HAEEN werd hij in de kerk
van Waterloo begraven. BUMA en BREDA zijn beide vernield in
het Stamboek van den Friesehen Adel, I 413, 415, I I 287, 291.

P . op II. 55.

T E T I E BAUKES VELTMAN

was de zoon eens landbouwers te Ilaskerdijken, waar hij den 18
Maart 1791 werd geboren. Eeeds jong gaf hij blijken van zucht
voor een avontuurlijk leven en om veel van de wereld te zien. In
1813, toen hij te Oldeboorn woonde, lootte hij bij de Fransclien
vrij, doch ging in Dec. met anderen naar Holland om vrijwillig
dienst te nemen, hoewel hij onverrigter zake terugkeerde. In 1814
onder den Souvereinen Vorst andermaal vrijgeloot, nam hij nu als
plaatsvervanger dienst en verbond zich den 12 Oct. 1814 bij liet
2e bat. van het 5e reg. van linie Oostindisclie infanterie. Hij zal
dus gestaan hebben bij de Indische brigade, die onder den luit.-
gen. A n t h i n g bij het reservekorps van Prins F re de r ik zich te
Salie bevond en daarna Frankrijk introk. Op dien togt het slag-
veld van Waterloo, terstond na de volstreden kamp, overtrekkende,
maakte bet gezigt dier schrikbarende ellende zulk een indruk op
hem en velen zijner kameraden, dat zij berouw kregen van hunne
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verbindtenis. Doch die indruk was voorbijgaande: want hij onder-
scheidde zich spoedig dermate, dat hij reeds tot sergeant-majoor
was bevorderd, toen hij den 29 Oct. 1815 op Z. M. schip: de
Ridjter het vaderland vaarwel zeide (*).

In 1821 deelnemende aan de expeditie tegen Palembang, gaf hij
uitstekende blijken van onverschrokkenheid, vooral bij de bestorming
der vijandelijke batterijen te Bladjoe, toen hij, een oogenblik van
de zijnen verlaten, alléén volhield en hen dwong terug te keeren
en de overwinning mede te volbrengen, hetgeen gelukte. Wegens
dit stout bestaan, waarbij hij verscheidene wonden bekwam, werd
hij met de Militaire Willems-orde vereerd en tot 2en luit. bevorderd.

Zoowel aan de gevechten in 1823 in de Padangsche bovenlanden
als in het Agamsche geleverd, nam hij een werkzaam deel en werd
zijn regterarm verminkt. Grooten roem behaalde hij in 1824 door
zijne dappere verdediging van het krachtig aangevallen fort Soero-
asso. In 1826 tot len luit. bevorderd, zag hij zich met het bur-
gerlijk en militair gezag in het distrikt Agan op Sumatra belast.
Bij de hervattting der vijandelijkheden in 1831 werden zijne dien-
sten met de bevordering tot kapitein beloond. De overmeestering
der sterkte bij Marapalm, de hem opgedragen expeditie naar Atliar
en Telawas, de verovering der vijftig kotta's en de overwinning der
Alabanezen in 1832 vermeerderden den roem van onzen dapperen
Fries. De veldtogt van den volgenden jare in het Agamsche, met
zoo veel beleid en kloekmoedigheid gevoerd, had echter zijne krach-
ten overspannen, en overleed hij den 20 Julij 1833, 42 jaren oud,
te Padang in het fort van der Capellen, door ieder der zijnen om
zijn edelen inborst bemind en geacht. Op Sumatra's westkust is ter
zijner gedachtenis een der sterkten: Tiet fort Veltman genoemd.

Een vrij uitvoerig levensberigt, door A. J. van d e r Aa uit den
Militaire Spectator getrokken, komt voor in den FriescTie Volks-
Almanak voor 1848, 145. Zie ook de Leeuw. Cour, 1834, no. 88.

R . op hl. 56.

SENT FOPPES KLYNSMA,

gewezen hoofd-offieier van liet korps Ingenieurs, Mineurs en Sap-
peurs, werd den 9 Nov. 1790 geboren te Wolvega, waar zijn vader

(') Op dit schip bevond zich ook een milicien uit Leeuwarden, WILLEM JEN-
TJES BONS , die mede den slag bij Waterloo bijwoonde, gelijk in Oostindië de
gevechten in de Bovenlanden, bij Cheribon, bij Palembang- en Banlta. In Sept.
1821 keerde hij naar 't vaderland terug, volgens een journaal, my door zijne
familie medegedeeld.
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later Maire en Schout was. Zijn lust en aanleg voor de beoefening
van de mathematische wetenschappen werd daar gevoed en ontwik-
keld op de dorpsschool en onder de leiding' van den verdienstelijken
Baljuw Mr. M e i n a r dus S i d e r i u s , zoon van den luit.-kolonel
M a t t h e u s S i d e r i u s , die als Ingenieur der Nederlanden in 1784
Gronden der VestingiouivJcunde in het licht gaf. Als Curator der
hoogeschool te Franeker bevorderde hij, dat de jonge KLYNSMA
dáár zijne studiën onder de hoogleeraren J. P i e r s o n T h o l e n en
C. E k a m a voortzette. De door de omwenteling van 1813 opge-
wekte zucht der jongelingschap, om hare krachten aan vaderland en
vorst te wijden, deed ook hem besluiten, zijne dienst den generaal
K r a y e n h o f f aan te bieden, en zag hij zich in Febr. 1814 be-
noemd tot 2en luit. bij het bataillon Pontonniers, Mineurs en Sap-
peurs, dat te Dordrecld werd opgerigt en eerlang naar MaastricJit
vertrok. Nog in het zelfde jaar benoemd tot len luit., vingen in
Maart 1815 de krijgstoerustingen aan en werd hij naar MecJielen
gerigt, dáár voor de velddienst gewapend en vervolgens naar het
hoofdkwartier van den Prins van Oranje te Braine Ie comte bestemd.
Het was hem niet vergund aan den veldslag van den 18 Junij deel
te nemen, maar wel om met groote inspanning den onbruikbaar
geworden weg tusschen TFaterloo en Brussel te doen herstellen om
het vervoer der duizenden gekwetsten te bevorderen. Grooter ar-
beidsveld vond zijn wapen bij de voorgenomene belegering van de
Fransche grensvestingen. Bij den togt derwaarts was hij getuige
van de verschrikkingen, welke het verlaten slagveld opleverde. Le-
Qiiesnoy, Vàlenciennes en Condé bezweken weldra, en, na een lang
verblijf in de kantonnementen van het Departement du Nord, keer-
de hij met zijne compagnie terug naar Namen. Bij liet maken van
de vestingwerken van die stad en het herstellen der beroemde cita-
del was hij gedurende vier jaren werkzaam. In 1819 werd hem te
MaastricM het onderwijs in de wiskunde en vestingbouw aan de
kadetten van het bataillon Mineurs en Sappeurs opgedragen, en
schreef hij daarvoor eene handleiding, welke echter niet is uitgege-
ven. In 1822 bevorderde hij, in dienst bij den staf der genie, de
herstelling van het fort S't. Piefer en zag zich in 't volgende jaar
als kapitein en kommandant der 3e comp. te Grave belast met de
voltooijing van een nieuw plan dezer vesting en omstreken, waarna
hij andermaal naar Maastricht vertrok. Wegens zijne erkende be-
kwaamheid werd hij in 1827 bij de algemeene directie der genie te
's Gravenhage geroepen. Met de brigade Ingenieurs woonde hij in
1831 den veldtogt in België en de gevechten bij Hasselt, Bauter-
sem en Leuven bij, en was de vernieling van de vestingwerken der
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eerstgenoemde stad hem opgedragen. In de volgende jaren mogt
hij onderscheidene veld-fortificatiewerken in de groote inundatie-linio
tussclien Bergen-op-Zoom en Grave helpen tot stand brengen, en
zag hij zijne diensten erkend in 1840 door de benoeming tot Bidder
der orde van den Ned. leeuw en in 1842 van de Mil. Willems-orde,
alsmede tot Majoor-Ingenieur en kort daarop tot Kommandant van
het bataillon Mineurs en Sappeurs, dat zich destijds te Arnhem be-
vond. In 1849 benoemd tot Kommandeur der orde van den Eiken-
kroon en in 't volgende jaar tot Luitenant-Kolonel, bleef hij tot
1853 in werkelijke dienst, werd toen, na 40 dienstjaren, op pensioen
gesteld en vertrok daarop naar zijne geboorteplaats, ten einde op de
door hem verbouwde oude Lycklama-stins de welverdiende rust te
smaken, die hij tot lieden mag genieten in dien welstand, dat hij
in 1865 ook liet Eidderfeest te Leiden mogt bijwonen.

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

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

Handleiding tot de Mineurkunst, met medewerking van den kapt.-ing.
M a s c h e c k, uitgegeven op last van liet Dep. van ooi-log,
's Hage, 1842.

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

Steenwijk, Iùánre en Blohzijl, Meppel 1853.
Levensberigt van den Generaal-majoor der Genie , Michael Witsenborg ;

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

ginning; in de Volksbibliotheek, Amst. 185B.
Proeve over de uilzettende kracht van het Buskruid in mijn-ovens,

naar 't Franseh van P lazane t , Breda 1855.
liet IJzer, zijne smelting en bewerking. Een technologische schets;

in de Fol/csèibliotheek, Amst. 1857.
Geschiedkundige Herinneringen uit de voormalige grietenijen Oost- en

West-Stellingioerf en aangaande liet geslacht der van Harens,
Meppel 1861.

BiograpJásch Woordenboek. Levensberigten van Wis-, Natuur- en
Slerrehaidigen van alle tijden en volken. Ie gedeelte, Amst. 1861.
Hoewel grootendeels gereed, is dit werk, wegens gering debiet,
niet vervolgd,
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Na de vermelding van zoo vele verdienstelijke mannen zij het mij
veroorloofd, omtrent een der eerstgenoemde Friesche officieren, den
2en luitenant PIETEE VAN SLOOTÊN (zie bl. 44), hier eene herin-
nering, mij persoonlijk betreffende, bij te voegen.

Toen hij in 1819 te Leeuwarden in garnizoen lag, ontmoette ik,
als tienjarige knaap, hem aan het huis van een mijner makkers
(D, no. 142), dien ik mijn ontvangen eersten schoolprijs ( M a r t i -
n e t , het Vereenigd Nederland verkorf) liet zien, en heeft hij, door
het voorlezen van eene plaats daaruit tot lof van het volk dei-
Friezen (bl. 9), onwillekeurig bij mij de vonk geslagen van liefde
voor de geschiedenis van Friesland, welke verder mijn geheele leven
bezield heeft, waaraan ik zoo veel heb te danken en waaruit ook
dit geschrift is voortgevloeid.

Aanteekening 8, op bl. 58.
SEBALDUS JUSTINUS BRUGMANS ,

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



112 FRIESLAND IN 1815.

Aanleekening 9, op bl. 59.

Mr. JACOBTJS SCHELTEMA

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

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

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

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

SCHELTEMA overleed als Griffier van het Hoog Militair Geregts-
hof te Utrecht den 25 Oct. 1835 en zal als ijverig onderzoeker
en strijder voor den letterkundigen roem van Nederland duurzaam
onze hoogachting verdienen. Uitvoeriger berigten bevat het leven
en de letterkundige verrigtingen van Mr. J. Scheltema, door den
Archivarius P. S c h e l t e m a , Amst. 1849.

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

Aanteekening 10.

De Compagnie Vrijwillige Jagers van Friesland.

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

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

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

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

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

B . op il. 64.

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

Leeuwarden, den 12 Julij 1815.

Ik heb de eer gehad van te ontvangen uwe missive van den
lOden dezer maand, no. 26, waarbij gij mij informeert, dat de
compagnie vrijwillige Jagers onder uwe orders, order heeft beko-
men, om op Mons te marcheren.

Ik verzoek U , mijnheer! hnnlieden uit mijn naam en uit naam
hunner Landgenooten, geluk te wenschen, met de groote roem aan-
biedende bestemming, welke hun door onzen Koning wordt gegeven,
om aan de zijde onzer dapperen, en onder het oog onzer Vorsten



AAKTEEKENINGEN EN BIJLAGEN. 1 1 5

mede te mogen strijden, ter afwering van den algemeenen vijand,
ter bevordering van de algeraeene rust van Europa, ter verzekering
van het geluk van het lieve Vaderland, en ter bevestiging van den
troon van onzen Koning. —• Aanmoediging is niet noodig voor edele
en manmoedige Jongelingen, wier wensch hierdoor voldaan wordt.

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

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

De Gouverneur voornoemd,
I. ÎEBINGA VAN HUMALDA.

©. op hl. 64.

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

Verstrekte het iederen braven en weldenkenden Fries tot eene aange-
name gewaarwording, zoo velen hunner gewestelijke Landgenooten,
en vooral diegenen, welke, uit hoofde hunner geboorte of beroep,

'aanspraak hadden op hunne achting, de wapenen te zien opvatten,
ter verdediging van liet Vaderland en ter vernietiging van den
Dwingeland, welke, ondersteund door een roofzieken aanhang, deze
Gewesten andermaal zocht te beroeren; — het verstrekt die welden-
kenden zeker tot geene geringere gewaarwording, UI. thans te zien
uittrekken, ten einde Ulieder krachten tot dat edele doel te beproe-
ven, en uwe welmeenende pogingen voor Vorst en Vaderland in het
werk te stellen.

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

Gaat dan, waardige Landgenooten! voldoet aan uwen ijver en
vaderlandlievende gevoelens; draagt onze achting, de achting uwer
wapenbroeders, met U mede; toont bij alle gelegenheden, dat het
bloed onzer waardige voorvaderen ook nog door uwe aderen vloeit;
en keert, na volbragte zegepraal, in de armen uwer familiën terug!
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B . op hl. 65.

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

1. Zijne Majesteit onzen, veelgeliefden Koning.

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

Wat toch zoude uw juichtoon smoren?
Het is Vader WILLEM'S feest.

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

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

Voerde ons edel pligtbetrachten
Naar dit land vol gruwlen hoen,

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

Onzer blijven de oude zeden
Van den Vaderlandsehen grond,

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

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

Dat, bij alle wisselingen
Nederknielend, kruipend juicht;

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

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

Hij , die warme vaderliefde
Aan een dapper volk verbindt,

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

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

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

Moedig heeft zijn kroost den breidel
't Monster in den bek gevoerd.

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

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

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

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

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

Waar de Nedeiiandsche standaard
In geen twintig jaren stond.

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

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

Dat zij voelen hoe zij zonken
Tot den allerlaagsten stand.

Leve WILLEM van Oranje!
Vrede en Vloei zij "'t vaderland!

(*) Valenciennes.

2. Zijne Hoogheid den Kroonprins.

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

't Monster fier trad op den kop.

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

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

En ons land ter redder wierd.

3. Zijne Kon. Hoogheid Prins FKEDEEIK, onsen dapperen Chef.

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

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

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

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

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

5. Het Koningrijk der Nederlanden, ons dierlaar Vaderland.

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

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

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

Bij de volkren op mag treên!

6. De Geallieerde Mogendheden.

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

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

7. Be overwinnaars van Belle-Alliance in liet algemeen, en in het
bijzonder onzen dapperen Kroonprins en de Vorsten

WELLINGTON en BLHCHEE.

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

Heeft warme erkentenis in 't hart des volks geweven,
Dat door uw krijgsbeleid van kluisters bleef bevrijd.

3. Be nagedachtenis onzer dappere broeders, icellce in den jongsten
Moedigen strijd voor de zaak der menschheid zijn gesneuveld.

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

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

En thans ligt in 't stof ter neer.
Zouden wij op uwe graven

Uwer ongedachtig zijn?
Bij elkander neergezeten,
Kunnen wij U niet vergeten,

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

Door den dwingland uitgedoofd,
Bloedig is uw dood gewroken,
Hij , van alle hulp verstoken,

Boog op nieuw het scliendig hoofd.
Ja , hij viel, die telg des afgronds,

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

De aarde heeft geen dwingland meer!

9. Den heer Commandant, Stafofficieren en verdere Officieren
van het hataillon Jagers no. 16.

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

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

10. De Zieeren Officieren van de Compagnie F?'ijwiUige Jagers.

Zoo tucht en orde zijn de zuilen van den Staat,
Zij zijn de banden ook van hopman en soldaat,

Leert, als de dienst ons roept, haar wetten ons gedenken,
En wilt ons buiten dienst en eero en achting schenken.
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11. De Provincie Friesland.

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

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

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

Nog liever zult ge ons allen zijn
Bij onzen wederkeer.

18. Be Vrouwen, Kinderen, Meisjes, Ouders en verdere Betrek-
kingen der presente heer en Officieren, Onder-officieren en Jagers.

Voor Ouderen, wier zorgend oog
Voor ons belangen waakt,

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

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

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

handel, Zee- en Scheepvaart, zoowel als hare Fairijken
en Irafijhen hierdoor op nieuw mogen iloeijen.

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

Schenk aan 't gefolterd Vaderland
Haar ouden luister weer!

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

14. Lied aan den Koning.

WIJZE: Bekranz mit laub den lieben vollen becher, enz.

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

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

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

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

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

Komt, Broeders! laat ons nu dan lustig klinken;
Wie wenscht thans niet met mij,

Dat voor den Vorst elk drupje, dat wij drinken 7_
Een jaar van zegen zij ?

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

Zijn vaderhart vind' voor zijn deugd helooning
In Neêrlands dankbaarheid!

E . op II. 65.

Lied voor de Vriesohe Vrijwillige Jagers.

WIJZE: Ein freies leben fuhren wir.

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

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

Om 't land zijn' arm te schenken.

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

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

Wie durft die roepstem smoren?

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

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

En naamloos zij zijn lijden.

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

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

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

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

Vindt zij alleen haar vrinden.

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

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

Om u der rust te wijden.

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

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

Als omgekochte slaven.

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

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

Aan Land en Koning schenken.

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

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

Eer wij lafhartig vlieden.

Ex tempore.

F . op 61. 66.

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

en aldaar met militaire Aotaieurs begraven op den 16
daaraanvolgende, uitgesproken hij eijn graf.

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

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

En breekt soms het snikkend klagen
Mijnen doffen doodsgalm af,

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

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

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

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

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

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

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

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

Vrengdvol klopte hun het harte,
Hopende op zijn wederkeer,

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

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

Zijfzijn meer dan 't praalgesteeute,
Dat den rijken trotschaard beidt.

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

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

« . op II. 67.

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

van den volgenden inhoud.

De Commissie in "Friesland tot aanmoediging van 's lands mili-
tairen dienst, bestaande uit de Heeren: Bernhardus Buma,
Carel Emil ius Els Collot d 'Esoury, Antoon Anne van
Andr inga de Kempenaer , Mi e hiel de Wi th , B inne r t
P h i l i p van Eys inga , Mare Cornelis Willem du Tour
van Bel l inchave , Bonifaoius van der Haer , Pier Ze-
per, P ie ter Cats , Geert Buijsing, zoude mecnen te kort
te doen aan eene der eerste bedoelingen, welke dezelve zich heeft
voorgesteld bij hare oprigting, wanneer zij niet een ondubbelzinnig
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bewijs gaf der gevoelens, waarvan zij is doordrongen bij de terug-
komst der Compagnie Vrijwillige Vriesche Jagers binnen dit gewest.

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

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

Dit, dit alles hebt gij verdiend, edele Vriessche Jongelingschaar;
dit, dit alles moogt gij billijk verwachten; — m a a r . . . . dit kan U
de Commissie niet geven.

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

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

Leeuwarden, den 18 October 1815.

Uit naam der Commissie,
BEENII. BUMA, President.

B. VAN DEK HAEK , Loco Secretaris.

H . op bl. 67.

Toespraak van den Gouverneur hij het aannemen van liet
Vaandel of de Kwariiervlag der Compagnie.

Mijne Heeren!

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

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

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

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

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

I . op II. 68.

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

Oroot-Serlog van Luxemburg, enz. enz. enz.

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

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

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

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

's Gravenhage, den 12 Maart 1818.
WILLEM.

Van toege den Koning,
A. E. FALCK.

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

Beschrijving.

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

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

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

I . ÆBINQA VAN HUMALDA.

Zoodra de penning, in twee grootten door den Heer JOÜVENEL
te Brussel vervaardigd, gereed was, gaf de Gouverneur daarvan bij
missive kennis aan de leden, met berigt, // dat deze decoratie door
hem zou worden uitgereikt op den 18 Julij 1818, 's avonds te 8
uur, in het lokaal, alwaar het Jagersfeest zou gevierd worden," en
verzoek, om zich vooraf 's namiddags te 4 uur te vervoegen ten
huize van Jhr. E. VAN BKEUGEI, die met de uitvoering van het

Kon. besluit was belast geweest, ten einde bekend gemaakt te wor-
den met het ceremonieel van deze plegtigheid. Yan den grooten
penning werd door de Compagnie een ex. in g o u d Z. M. den
Koning aangeboden, uit erkentenis voor de verleende vergunning,
welk ex. thans nog voorhanden is in het Koninklijk Penningkabinet
te 's Gravenhage.
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K . op il, 68.

Hoewel een aantal leden der Compagnie het voornemen had, om,
bij eene uitrusting op eigen kosten, z o n d e r soldi j te dienen,
bepaalde een later besluit des Konings, dat, om de vrijwillige
dienstneming te bevorderen, aan al // de Vrijwilligers, in active dienst
gesteld, de ordinaire soldijen, aan hunne rangen in de Armee toe-
gekend, zouden uitbetaald worden." Zij waren alzoo verpligt die
soldij aan te nemen; doch hadden het voornemen, om ze, na hun-
ne terugkeering, weder in 's lands kas te storten. Nadat vier
hunner dit voornemen volbragten, hebben de overige 17 gezamen-
lijk hunne ontvangene soldij, ten bedrage van / '200, den Minister
van binnenlandsolie zaken ten behoeve der schatkist aangeboden;
doch werd hun bij de dankzegging daarvoor geantwoord, dat dit
geschenk, naar aanleiding van 's Konings besluit van 4 Nov. 1816
P , ter beschikking was gesteld van de Hoofdcommissie ter aanmoe-
diging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Neder-
landen , te Amsterdam.

Li. op hl. 68.

Bij het feest, door den Gouverneur den 19 October 1815 aan de
Compagnie gegeven, was de wensch geuit, om voortaan jaarlijks
den 13 Julij feestelijk te vieren tot herinnering aan den uittogt en
aan den band van wapenbroederschap, die alle leden vereenigd had.
In 1816, 1817 en 1818 hebben die zoogenoemde Jagerfeesten wer-
kelijk plaats gehad in de versierde Concertzaal of in den Schutters-
Doelen te Leeuwarden, telkens vereerd door de tegenwoordigheid
van den Gouverneur en verdere aanzienlijke genoodigden; doch la-
ter verflaauwde die belangstelling van lieverlede ten gevolge van
verschillende omstandigheden. Het vijfentwîntig-jarig feest werd
echter den 13 Julij 1840 in het lokaal der Sociëteit in het Oranje-
woud door een twintigtal Jagers luisterrijk gevierd. In 1860, toen
er 45 jaren verloopen en nog 18 leden der Compagnie in leven
waren , hebben 14 hunner op den 14 Julij een aangenaam herinne-
ringsfeest gehouden op de OudescAouw, hetwelk met de tegenwoor-
digheid van den Heer Commissaris des Konings in deze provincie
werd vereerd.

Rijker stof tot feestelijke vreugde bestond er in 1865, toen alle
13 der nog in leven zijnde leden het halve eeuwfeest van hunnen
uittogt op den 13 Julij mogten vieren en tevens de verlossing des
vaderlands door de overwinning bij Waterloo herdenken. Met den
oud-sergeant-majoor, den heer G. D. SIMON, aan het hoofd, trokken
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zij eerst van diens woning naar het Gouvernementshuis, waar de
heer Commissaris des Konings met eene treffende toespraak aan
ieder hunner het zilveren eereteeken met diploma ter hand stelde,
door den Koning bij besluit van 10 Mei 1865, no. 45 , ten behoeve
der strijders van 1813 en 1815 ingesteld. Met het in 1815 daar
gedeponeerde Kwartier-vaandel, dat gedragen werd door den oud-
korporaal, den heer E. Baron VAN BEEUGEL DOUGLAS, trokken zij,

voorafgegaan door de muzyk der stedelijke schutterij, in plegtigen
optogt naar het logement: de Phoenix, waar zij met eenige genoo-
digden deelnamen aan een feestmaaltijd in eene met tropheën en
decoratiën smaakvol versierde zaal. Met genoegen mogten de jon-
gelingen van 1815 nu als grijsaards hunne lotgevallen van voor
vijftig jaren herdenken. Aan het desert, waaraan de geachte Com-
missaris des Konings, Jhr. Mr. J. E. VAN PANHUYS, wel had wil-

len deelnemen, werd het appèl door den sergeant-majoor nogmaals
en voor het laatst gehouden, 56 malen met dood tegen 13 malen
met present beantwoord, terwijl onderscheidene toespraken en feest-
dronken, afgewisseld door muzyk, de feestvreugde verhoogden; tot
dat eindelijk de afscheidsbeker geledigd werd en een hartelijke hand-
druk een herinneiïngsmaal besloot van eene vijftigjarige vereeniging,
door den nood des vaderlands ontstaan en door de vreugde over
het behoud en den bloei des vaderlands geheiligd.

Aanteekening M, op bl. 71.

De Commissie tot aanmoediging van 's Lands militaire dienst.

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

N ° . 1832, 3e Serie. Brussel, den 9 Julij 1815.
Ik heb met het uiterste genoegen liet edelmoedig aanbod ontvan-

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

V. N. E. 9
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Ik reken mij gelukkig, Mijne Heeren, dat Gijlieden mij daardoor
in de gelegenheid brengt, om U personeel de bewondering te mo-
gen betuigen, welke deze edele en waarlijk grootsehe bijdrage onzer
Triesciie Landgenooten bij mij verwekt.

Ik geve aan de Commissie, alhier door mij gevestigd ter inzame-
ling van de giften ten behoeve der gekwetsten, kennis van het aan-
bod , en zende hun de assignatie toe, ten behoeve van derzelver
Trésauiïer, den Heer O VEEMAN of order, op den Trésaurier van
Uwe Commissie, overeenkomstig Uw voorschrift.

Ik verzoeke U , Mijne Heeren, deze als het advies mijner traite
te willen beschouwen, en, nevens mijne dankbetuigingen, ook de
verzekering te willen ontvangen van mijne bijzondere hoogachting,

De Secretaris van Staat,

Aan de Commissie in Friesland VAN DEK CAPELLEN.
ter aanmoediging van '* lands

militairen dienst te Leeuwarden.

De dankbetuiging des Konings luidde als volgt:

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

te maken, waarmede Hoogstdezelve, met Uwen brief van den 4e
Julij 1.1., het berigt ontvangen heeft der door U afgezonderde gift
van ƒ 5 0 0 0 , ter dispositie van den Heere Secretaris van Staat VAN
DER CAPELLEN gesteld, ten nutte van de Nederlandsche gekwetsten.

Dit bewijs van deelneming in het lot der dappere verdedigers van
ons Yaderland bekleedt dan ook eene waardige plaats onder de on-
telbare proeven van menschenliefde en weldadigheid, waarvan de
dagelijksche vermelding in de Staatsregisters den tijdgenooten eene
gegronde aanspraak voorbereidt op de erkentenis der nakomelingschap.

Be Algemene Secretaris van Staat,
A. E. FALCK.

B . De missive der Commissie aan de Plaatselijke Besturen tot
uitnoodiging om linnen, pluksel enz. ten behoeve der gekwetsten
bij haar in te zenden, was van den volgenden inhoud:

Leeuwarden, den 28 Junij 1815.
Bij onze uitnoodiging van den 12 April dezes jaars maakten wij

U bekend met de hoofdbedoelingen, welke wij ons voorstelden bij
de verzameling van penningen, bij wijze van inteekening, ten be-
hoeve des Vaderlands.

Onder deze hoofdbedoelingen was ook het verleenen van ouder-
steuning aan gewonden of verminkten.
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Thans is het oogenblik daar, dat het te passé komt, tot dit oog-
merk bijzonder werkzaam te zijn.

De strijd heeft een aanvang genomen en onze Nederlandsche
krijgslieden hebben daarin roemrijk uitgemunt. Zij hebben onder
het oog des Prinsen van Oranje, door zijnen moed aangevuurd, en
door zijn beleid bestierd, pal gestaan, ja , door hunne onverschrok-
kene volstandigheid den weg gebaand tot overwinningen en uitkom-
sten , waarvan de zegenrijke gevolgen voor ons, de onzen en al liet
onze onberekenbaar zijn.

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

Onze gewonde krijgslieden hebben hulpe, verpleging, verkwikking
noodig; zij hebben die verdiend; zij mogen daarop alle aanspraak maken.

Uit verschillende oorden des Vaderlands wordt in die nooden zoo
veel mogelijk voorzien, en wij hebben gemeend, uit den aard der
inrigting van onze Commissie, de aandacht der Plaatselijke Besturen
op dit onderwerp bijzonder te mogen vestigen.

Wij meenen namelijk, dat het eene allezins gewenschte zaak zou-
de zijn, wanneer de grootst mogelijke hoeveelheid van pluksel, com-
pressen, windsels en scheurlinnen ten behoeve der gekwetsten wierd
opgezonden ter plaatse, waar zulks vereischt wordt.

Wij bieden ons dienvolgens aan, om zoodanige bezendingen als
de Plaatselijke Besturen zouden mogen verkiezen, van de hier boven-
genoemde objecten, ons toe te zenden, verder derzelver bestemming
te doen bereiken.

Wij noodigen dan de Plaatselijke Besturen uit, om de Ingezete-
nen te verwittigen van de. wijze, tijd en plaats, waarop een ieder
zijne bijdrage aan het Bestuur der plaatse zijner woning kan doen
toekomen, en verzoeken wijders, dat de alzoo verzamelde voorraad
door de Plaatselijke Besturen, zoo mogelijk franco, worde toegezon-
den aan den Heer G. BUIJSING , op de Nieuwestad, letter F , no.
19, te Leeuwarden.

Wij vleijen ons, dat alle Plaatselijke Besturen zonder onderscheid
ten dezen wel volvaardig zullen willen medewerken tot het bereiken
van bovengemeld oogmerk; terwijl wij vermeenen daartoe geenen
verderen aandrang te moeten gebruiken, uit aanmerking vooral, dat
de bloote herinnering aan de gebeurtenissen dezer dagen bij ieder
weldenkende genoegzaam is en behoort te zijn, tot het opwekken
en levendig houden der gevoelens van menschlievendheid.

De Comm. in Vriesl. tot aanm. van '« Lands Milit. dienst,
BEENPI. BUMA, President.

C, E. E. COILOT D'ESCÜEY, Secretaris.
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C . op hl. 74.

§ÏATI§ÏIËK
DER

FRIESCHE WELDADIGHEID IN 1815,

LIJST
VAN DE

BIJDRAGEN DER 91 GEMEENTEN IN FRIESLAND;
a. ten behoeve van het Fonds tot aanmoediging van de Gewa-

pende dienst vóór, en
h. ten belioeve der Gekwetsten na den slag bij Wateiioo, zoo-

wel in Geld als in Linnen.

Gedurende het jaar 1815 was Friesland nog, gelijk onder het
Fransche bestuur, verdeeld in 91 Gemeenten. Op yoordragt der
Staten, goedgekeurd bij besluit van den Souvereinen Vorst van 9
Maart 1815, no. 15, werd de verdeeling van het platte land der
provincie in 30 en met de eilanden in 32 Grietenijen, volgens een
Reglement van 17 Deo. 1815 (Bijv. tot het Staatsbl. 886), inge-
voerd den 1 Oot. 1816, nadat de Grietmannen den 22 Junij te
voren door den Koning benoemd waren, terwijl de Stedelijke Bestu-
ren den 1 Januarij 1816 hersteld werden.

NAMEN
DEB

GEMEENTEN.

Leeuwarden

Bolsward

Franeker
In 1816 nog

Sneek
ii Kanton

Depot-comp. van
het bat. mil. no. 3

a. Bijdrage
ten behoeve

van het
Fonds tot

aanm. v. de
gew. dienst.

ongeveer
ƒ12,000

- 273,—
- 100,—

-3166,—
-3425,—

b. Bijdragen tot ondersteuning van
de Gekwetsten.

Soorten
Linnen.

2415 li.
1746 h.
109 lak.

60 lak.
10 p. s.

Gr. kist
enz naar

Gr. bez.
Lin. enz.

268 el 1.

Pluksel

400 p.

70 p.

met lak.
's Hage

P.

Wind-
sels.

400 p.

70 p.

winds.
gezond.

W. C.

á tb

3215p

370 p.

Gift. in
geld a.
h. Eijk.

f 26—

-385—

-632—

-839—
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NAMEN
DEB

GEMEENTEN.

Dokkum

Haiiingen

Stavoren
(Warns en Soharl

Slooten

Workutn

Ylst

Hindeloopen

Akkrum

Almenum

Ameland

Anjum

Anna-paroch. (St.)

a. Bijdrage
ten behoeve

van het
Fonds tot

aanm. v. de
gew. dienst.

f 826,—

- 600,—

- 150,—

- 51,—

- 760,—

b. Bijdragen tot ondersteuning van
de Gekwetsten.

Soorten
Linnen.

lak. en
hemden

4 groote
bezend.

36 p. li.
L.

23 hem.
10 lak.
2 pak s.

31 lak.
12 hem.
120 p.1.

18 lak.
8 hemd.
14 slop.

8 lakens
7 sloop.

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

L.

113 lak.
48 hem.

L.

Pluksel

P.

109 p.
naar

14 p.
P.

22 p.

20 p.

3 p.

18 p.

1 pak

P.
naar

21 p.

P.

Wind-
sels.

W.

175 p.
'sHage.

W.

529 el
1 pak c.

178 W.
171 co.

W.enC.

W.

13 roll.

W.
'sHage.

W. C.

W.

[G
ez

ar
n.

ge
w

ig
t.

560 p.

50 p.
44 p.)

214 p.

176 p.

100 p.

146 p.

200 p.

404 p.

57 p.

Gift. in
geld a.
h. Eijk.

-662—

-125—
- 32—

- 10—
- 56—

- 437—

- 30—

-118—

- 91—

-500—

- 10—
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NAMEN
DER

GEMEENTEN.

Arum

Augustinusga

Balk

Beetsterzwaag

Bergum
// Bat. Landstorm

Berlikum

Blija

Bozum

Buitenpost

Burum

Damwoude

Dragten

a. Bijdrage
ten behoeve

van liet
Fonds tot

aanm. v. de
gew. dienst.

/•loo —

-135,—

-236,—

-205,—

- 7,—
-265,—

-853,—

- 55 —

-221 —

-112,—

b. Bijdragen tot ondersteuning van
de Gekwetsten.

Soorten
Linnen.

54 lak.
89 hem.
10 slop.
l l l p . s .

lakens
hemden

139 p.
186 he.
14 lak.

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

L.

L.

linnen

L.

70 lak.
20 hem.

60 lak.
9 hemd.
6 sloop.

2 p.

25 hem.
11 lak.
140 pd.

Pluksel

19 p.
7p.

P.

20 p.

P.

8 p.
6 p.

P.

P.

P.

P.

7 p.

P.

116 p.

compr.

Wind-
sels.

628 el
6 p. co.

W.

w.
20 p.

W.

W.

W.

w.

w.

1712 el

en schl.

s "ëb
cö 'SN :>

280 p.

206 p.

159 p.

295 p.

280 p.

170 p.

150 p.

238 p.

150 p.

282 p.

120 p.

72 p ;

450 p.

Gift. ia
geld a.
h. Kijk.

f163—

-292-—

-510—

- 82 —

- 82—

-352—

-303—

-419—

-233—

-532 —
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NAMEN
DEK

GEMEENTEN.

Dronrijp

Ee
(In 1813
(In 1814

Ferwerd

Gorredijk

Grouw

Hallum

Hardegarijp

Haske

Heeg
In 4 volgende jaren

Heerenveen
6e Bat. Landstorm

Holvverd

Huizum

a. Bijdrage
ten behoeve

van het
Fonds tot

sanm. r. de
gew. dienst.

/•850,—

-275,—
-1634,—)
- 150,—)

-577,—

-724,—
-127,—

- 6 , -

-298,—

ï. Bijdragen tot ondersteuning van
de Gekwetsten.

Soorten
Linnen.

28 lak.
12 hem.

92 lak.
36 hem.
25 slop.

160p.l,
5 lakens
2 hemd.

hemden
lak. lin.

30 lak.
5 hemd.
35doek.

30 p. li.

L.

31 lak.
10 slop.
10 hem.

gr. hoe-
veelh.li.
13 hem.

110 pd.
linnen

40 lak.
21 hem.

veel lin.
41 lak.
36 hem.

Pluksel

P.
P.

10 p.

41 p.

68 p.

P.

P.

P.

naar

36 p.

4 p .

veel pi.

Wind-
sels.

W.

w.
W.enC.

W.

60 p.

W.

W.

doosW.

'sHage.

14 p.

W.

150 W.
215 eo.

a-e
O 60

123 p.
40 p.

340 p.

165 p.

381 p.

198 p.

132 p.

207 p.

160 p.

360 p.

199 p.

Gift. in
geld a.
h. Eijk.

f 53—

-258—

-285—

-320—

-458—

-186—

-259—

-278—
-100—

- 38—
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NAMEN
DEK

GEMEENTEN.

Jaoobi-par. (St.)

Jansga (St.)

Jelsum

Jorwerd

Joure

Knijpe (De)

Kollum

Koudum

Langezwaag

Langweer

Lemmer (De)

Lippenhuizen

Makkum

Marsum

MaiTum

o. Bijdrage
ten behoeve

van het
Fonds tot

aanm. v. de
gew. dienst.

/ 3 1 6 -

-300,—

-519,—

-173,—

- 3 —

-341,—

-1180,—

- 60,—

-112,—

b. Bijdragen tot ondersteuning van
de Gekwetsten.

Soorten
Linnen.

48p.lin.

L.

L.

L.
naar

7 hemd.
vl. sch.
lin. enz.

138p.li.

52p.lin.

29 lak.

lOOp.li.

108 he.
13 lak.

32 lak.
11 hem.
veel lin.

linnen

18p.lin.
6 lakens

lmd.li.
3 lakens

L.

Pluksel

P.

P.

P.
'sHage.

83 p.

naar

12 p.

8p .

6p .

een pak

P.

naar

P.

2p.
28 p.

P.

Wind-
sels.

W.

w.
w.

2000 el

'sHage.

60 p.

een pak

W.

'sHage.

w . •

3 pak
406 stk.

W.

G
ez

am
.

ge
w

ig
t.

48 p.

72 p.

150 p.

258 p.

150 p.

55 p.

230 p.

126 p.

55 p.

80 p.

123 p.

Gift. in
geld a.
h. Kijk.

/194—

-107—

-230—

-320—

-108—

-340—

-176—

-134—

-155—

-128—

- 67—

-196—
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NAMEN
DER

GEMEENTEN.

Menaldum

Metslawier

Mildam
(Oudeschoot

Minnertsga

Nes in W.-Donger.
(Moddergat

Nieuwland

Noordwolde

Oenkerk

Oldeberkoop
3e Bat. Landstorm

J. A. Willinge

Oldeboorn

5e Bat. Landstorm

Oosterend

Oostermeer

a. Bijdrage
ten behoeve

van het
Fonds tot

aanm. v. de
gew. dienst.

-686,—

-185,—

- 43,—
gedurende

5 jaren.

- 74,—

-173,—
-150,—
-600,—

- 11 —

ö. Bijdragen ;
de

Soorten
Linnen.

36 lak.
7 hemd.
11 slop.

21 lak.
4 hemd.
16p.lin.

L.
L.

40 lak.
27p.lin.
12 hem.

linnen
14 lak.
6 hemd.
soheurl.

14 lak.
16 hem.
16doek.

L.

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

2428 el
20 hem.

L.

L.

Pluksel

4p .

7p .

P.
P.

25 p.

P.

3 pakjes

3 dooz.
20 p.

P.

3 p .

31 p.
naar

P.

P.

ot ondersteuning van
Gfekwetsten.

Wind-
sels.

471 el
576 co.

W.

742 el
803 co.

W.

230 W.
lOlp.c.

W.

570 el

vele W.
'sHage.

W.

á "&
es •<-*
<D o

CD &c

135 p.

310 p.

74 p.
186p)

174 p.
60 p.)

6p .

191 p.

226 p.

241 p.

20 p.

200 p.

Gift. in
geld a.
h. Eijk.

ƒ114—

- 46—

. gQg

-150—

- 34—

-163—

-109—

_ | O —-

-121—

-154—

- 58—

-194—

-101—
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NAMEN
DER

GEMEENTEN.

Oostenvolde

Oosterzee

Oudega (Small.)

Oudwonde

llauwerd

Binsumageest

Roordahuizum

Schiermonnikoog

Sexbierum

Sonnega

Stiens

Surlmizum

Ternaard

a. Bijdrage
ten behoeve

van het
Fonds tot

aaiim. v. de
gew. dienst.

f 12,—

-1236,—

- 5 , -

i.ö,

- 63,—

- 69,—

- 52,—

- 28,—

h. Bijdragen tot ondersteuning van
de Gekwetsten.

Soorten
Linnen.

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

L.

linnen

40 lak.
19 hem.
103 bd.
scheurl.

28 hem.
76 lak.
106p.li.

40 lak.
6 hemd.
53 p. s.

5 lakens

75 lak
17 hem.
34 slop
26doek

47 lak.
6 hemd.

L.

L.

52 lak
16 hem
4 slopen

Pluksel

i

P.

P.

4 p.

P.

P.

23 p.

Bp.

3 pakjes

16 p.

P.

P.

80 p.

Wind-
sels.

10 p.

W.

W.

w.

w.

40 p.

lpak
1 kistje

260 el
64p.co.

W.

37 p.

G
ez

am
.j

ge
w

ig
t.

264 p.

168 p.

200 p.

199 p.

400 p.

300 p.

228 p.

8p.

221 p.

190 p.

200 p

120 p

240 p

Gift. in
gelda.

h. Eijk.

ƒ250—

-117 —

-150—

— JLU-

- 84—

-208 —

- 23—

- 80—

-148—

- 28—

- 60—

-287—
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NAMEN
DER

GEMEENTEN.

ï j alleberd

Tjerkwerd

ïjum

Ureterp

Veenwouden

Vrouwe-par. (L.)

Witmarsum

Wirdum

Wolvega

Wommels

Woudsend

Gezamenl. bedrag

a. Bijdrage
ten behoeve

van het
Fonds tot

aanm. v. de
gew. dienst.

f 8,—

-347,—

A,
*i

Ei

-169,—

- 7 5 , -

-272,—

ƒ34,961,-

ô. Bijdragen tot ondersteuning van
de Gekwetsten.

Soorten
Linnen.

13 hem.
8 lakens

12p.li.

64 lak.
áö llCJll.

31 slop.

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

40 lak.
14 hem.
10 slop.

linnen

L.

L.

23 hem.
14 lak.

L.
22 p.

24 p. li.

Pluksel

6p .

15 p.

4p .

P.

P.

P.

P.

100 p.

P.

22 p.
naar

Wind-
sels.

W.

BOp.W.
30p.co.

57 W.

W.

W.

w.
w.

77 p.

W.

172 p.
'sHage.

G
ez

am
.

ge
w

ig
t.

80 p.

111 p.

222 p.

250 p.

134 p.

88 p.
13 p.

300 p.

200 p.

267 p.

200 p.

Gift. in
geld a.
h. Eijk.

/157—

-200—

-126—

- 68—

- 6—

- 19—

-265—

- 50—

-282—

-225—

ƒ15,438
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NABERIGT.

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

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

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



mij door de heuschheid van mijn geachten vriend den Heer
Majoor NlO. ScHELTEMA bezorgd. Langs dezen weg kwam
ik ook op het spoor van sommige levende deelgenooten van den
strijd, die echter moeijelijk te bewegen waren om mij verhalen
omtrent hunne eigene verrigtingen en die van anderen mede te
deelen. De opgaven der Heeren VAN HYLCKAMA, VAN
AYLVA RENGERS , VAN BTJEMANIA RENGEES en KLIJNSMA

en de familieberigten van anderen waren alzoo van<veel belang,
en hebben mij, na langdurige correspondentie, ook in staat
gesteld het voornemen te volbrengen, om levenschetsen van de
voornaamste personen in de Aanteekeningen op te nemen.

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

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

Al de hier bovengenoemde personen en besturen, alsmede
de Heeren Mr. W. W. BUMA , Gen. W. J, K N O O P , Kapt.

J. K. H. DE Roo VAN ALDERWERELT , Mr. C. F. F.

R I N I A VAN NATJTA en anderen, die mij bouwstoffen ver-

schaften of wier raad en voorlichting mij ondersteunden,
betuig ik voor hunne hulp bij dezen mijn hartelijken danïc en
niet minder dien van het Friesch Genootschap. Allen mogen
de voldoening smaken, iets te hebben bijgedragen tot erkenning
der verdiensten van hen, die in 1815 hun bloed of goed aan
het Vaderland wijdden, en tot bevordering der zamenstelling
van een geschrift, dat bestemd is om de belangrijke vader~
landsche herinneringen dier dagen op te sporen en te bewaren

n tot eer van ons roemrijk Friesland."

14 November 1865, W. EEKHOPF.




