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INLEIDING.

Hierbij zien niet weinige Friesche Klokke-opschriften
het licht, die nog nimmer openbaar zijn gemaakt. Slechts
enkelen er van zijn elders medegedeeld. De verzamelaar
heeft er zijne opmerkingen als aanteekeningen aan toege-
voegd , en voorts niet weinigen uit andere gewesten van
ons vaderland of van elders, ter vergelijking, bij doen
drukken. Waar hij deze laatsten vond, heeft hij getrouw
aangewezen.

Hij koestert de verwachting, dat men dit werk niet
geheel nutteloos zal achten.

Klokken en klokke-opschriften behooren toch tot de
monumentale bronnen der geschiedenis.

Zij bewaren ons eene menigte namen van vroegere gees-
telijken , edelen, predikanten, klokkegieters en andere
personen.

Zij herinneren ons ons kerkelijke legenden 1) en ge-
schiedkundige gebeurtenissen. 2)

1) Zie b.v. Wolsum 1353; Mantgum 1388; Gent 1315; Warga
1452; Perwerd 145/; Haskerdijken 1538; Siegerswoudo 1858 enz.

2) B.v. Gerkesklooster 1504; Kimswevd 1516; Huizum 1582:
Antwerpen 1507; Zalt-Bommcl 1538; Delft 1607; Ter Aa 1676 ;
Midwolde 1704; Jorwerd 1/48 enz.
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Zij wekken ons op tot somberen ernst 1) of ook wel
tot vermakelijk lachen. 2)

Zij doen ons stil staan bij kerkelijke gebruiken 3) en
ernstige gebeden. 4)

Zij toonen ons godsdienstigen eerbied 5) en meiischelijke
dwaasheid 6) en ijdelheid. 7)

Zij brengen ons in het midden van den ouden tijd, en
houden ons wederom gezelschap tot den tegenwoordigen.

Zij maken ons bekend met geen kleine kunst 8) en
vervullen ons met eerbied voor eene menigte kunstenaars
in hun vak. 9)

Zij leeren ons talrijke Heiligen kennen der Catholieke
kerk, en niet het minst Maria, de meest geëerde van allen.

Maar zij doen ons ook althans iets gevoelen van den
geestelijken nood 40) van het einde der 15de en het begin
der 16<le eeuw.

Zij toonen ons de verandering door de Hervorming 11)

1) Zie b.v. "Wanswerd 1402; Berlicum 1593; Meppel 1611 enz.
2) B.v. Zalt-Bommel 1538; Leeuwarden 1637; Ruinen 1700;

Westerbork 1727 ; Ureterp 1841 ; Kleef enz.
3) B.v. Wirdum 1338 ; Goe'nga 1352 ; Hijlaard 1392 enz.
4) B.v. de oude klok te Miedum ; de zuiderklok te Kortezwaag;

Hoogebeintum 1300 enz.
5) B.v. Stedum 1382; Leeuwarden 1544; Pietersbierum 1614;

Blija 1704 ; Warga 1728 ; Middelbert 1755 enz.
6) B.v. Burum 1756; Ureterp 1841.
7) B.v. in het pralen met wapens en titels na de Hervorming.
8) B.v. Beets 1482; Ferwerd 1457; Oenkerk 1494; Beers 1569;

Hallum 1542 ;
9) Zie de lijst der klokkegieters hier achter.
10; B.v. Ferwerd 1457; Emmen 1456; Peurssum 1458; Hinta

1463; Boer 1561.
11) B.v. de twee klokken te Huizum ; de twee te Warga ; die te

Echten 1597 ; de drie te Stiens ; die te Pewsum van de jaren 1458 ,
1587, 1803 en 1813.
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aangebracht, en doen ons somtijds diep gevoelen, dat de
Hervorming wel begonnen, maar op lange na nog niet
voleindigd was of is.

Maar zij mogen voor zich zei ven spreken. 1) De
verzamelaar heeft, wat hij verder op te merken had, in
zijne aanteekeningen medegedeeld. Hem rest alleen allen
dank te zeggen, die hem zoo vriendelijk en trouw bij zijn
vaak lastig werk hielpen, en een zacht oordeel in te roe-
pen bij deze of geene gissing, door hem nu en dan voor-
gesteld.

HmzuM, Nov. 1884.

1) Over de klokken, klokkegieterskunst enz. kan men lezen:
Heinrieh Otte, Glockenkundo, Leipzig 1858.
H. Ottc , Handbueh der kirchlichen Kunst-archaologie, Leipzig 1883.
Recueil des inscriptions caœpanaires du département de L'Isère par

G. Vallier. Dit werk wordt nog gedrukt.
Hieronijmus Magins de Tintinnabulis. Amstelaedami 1689.
Voorts de geschriften, opgegeven in den Navorscher , Jaarg. V: 111;

VIII: 351 , IX: 292 ; XXII: 11 en 16? en 245—246 en 392 en 440
en 447; XXIII: 5 en 64; XXIV: 199.





FRIESCÏÏE KLOKKE -OPSCHRIFTEN.

Klokken, waar niets op staat.

Volgens Dr. H. Otte, Gloekenkunde, Leipzig, T. D.
Weizel 1858 s. 79, neemt men gewoonlijk aan, dat de
oudste nog aanwezige klokken zonder opschriften en ver-
sieringen zijn.

Friesland bezit nog zulke klokken.

In den vroegeren toren te Cornjum hingen twee klokken.
Op ééne er van stonds niets. 1) Deze toren werd echter
in 1873 afgebroken, en de Grebr. v. Bergen te Midwolde
goten twee nieuwe klokken voor deze plaats.

De toren te Pielersbierum daarentegen, in 1816 ge-
bouwd, ter vervanging van den ouden, had de toen aan-
wezige twee klokken behouden. Eén er van had geen
jaartal. — Zie echter 1878.

Volgens het getuigenis van Ds. A. I. Lieuwens hebben
de klokken te Oudega, Nijega en Opeinde bij Drachten

geene opschriften.

Volgens het getuigenis van wijlen Ds. H. van Berkum
staat op een der Wolsumer klokken niets.

1) Volgens Ds. T. A. Romein in zijn Hs. over de Friesche predi-
kanten.
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Te Jouwswier, zoo heeft de onderwijzer Zuidema bericht,
hangt eene luidklok, die een schellen klank geeft, maar
niets bijzonders bevat.

Te Brantgum heeft een der klokken niets.

Zoo ook de klokken te Nieuweschoot, Slappeterp en
Deersum. 1)

Buiten Friesland weet ik alleen voorbeelden van zulke
klokken op te noemen te Schoonebeek, waar eene van de
twee klokken zonder opschrift is, 2) te Holtgade in Oost-
Fr., waar beide klokken zonder opschriften zijn, 3) en te
Pogum in Oost-Fr., waar eene klok is zonder beeldwerk
of opschrift of jaartal. 4)

1) Ds. H. Blankstein heeft dit onlangs, na een op nieuw ingesteld
onderzoek, geheel in overeenstemming met het vroeger gedane, dus
bevonden en vriendelijk bericht.

2) Ds. T. A. Romein. De Herv. pred. van Drenthe. Gron. bij
I. Oomkens Iz. 1861. BI. 295.

3) Ostfr. Monbl. XII, Januari 1884 , 1ste Heft s. 17—22.
4) a. w. XII, Mai 84. Heft S. s. 227.



Klokken met opschrift, maar zonder

jaartal.

Sexbierum. De klok in den toren, ofschoon zonder
jaartal, is vóór de hervorming gegoten, en heeft tot op-
schrift :

»Astra tenentis ope grandisono sum tibi Sixte decori in
Bierum. diva Maria vocor. Convoco Christicolas, Jovis hor-
rida fata revolvo Mmina, quid pergam, diffugo ignivoma."
(Door hulp van Hem, die de sterren regeert, ben ik U
Sexbierum! ten sieraad. Goddelijke Maria is mijn naam.
Ik roep de Christenen op, wend het verschrikkelijke nood-
lot van Jupiter af, wat zal ik meer zeggen, ik bescherm
tegen de vuurspuwende bliksemschichten.) Leeuw. Cour.
30 Dec. 1880.

Miedum. De klok heeft:
»Ora pro nobis sancte Joanne Evangelista f." D. i.

Heilige Johannes Evangelist, bid voor ons.

Dorpsbeschr. Hs. v. het Fr. Gen.

Dit opschrift doet ons denken aan het pro pace luiden

en aan de bidklok. Zie H. Otte a. w., s. 21 en 22 en 80.

Hardegarijp. De klok, die daar vroeger hing, maar nu
niet meer bestaat, had geen inscriptie noch jaartal. Zie
echter beneden onder de 15de eeuw.

Workum. Aldaar is in 1837 een schoftklok in den
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grooten toren gehangen ter vervanging eener oude kleine

klok, die aan »de heilige Maget" opgedragen was.

Volgens getuigenis van den Heer W. R. Kuipers te

Workum,

Lichtaard. In groote Kom. letters: »Sanctus Petrus"

d. i. Heilige Petrus.

Kortezwaag.

1. Roorder-klok. Oost- en westkant dit wapen. (Zie
plaat I , fig. 1.)

Deze figuur is het Monogram van Maria. (Zie Mensinga,
de vereering van Maria I I , bladz. 174, noot.)

De Heer Mensinga vermeldt daar, dat het Monogram
van Maria bestaat uit twee Romeinsche M», de een recht,
de ander onderstboven, in elkaar, zóó, dat men er tevens
V. M. (virgo Maria) van maken kan.

'2. . Zuider-klok. Oostkant dit wapen. (Zie plaat I , fig. 2.)
Deze figuur is boven verklaard.

Hieronder de letters (oud-Duitsche) die beteekenen: a
ve a m b M; d. i. ave amata mater beata Maria, Zijt
gegroet, beminde moeder, zalige Maria, (Zie plaat I , fig. 3.)

, Bij deze Friesche klokke-opschriften, zonder jaartal,
vergelijke men het opgeteekende bij Ds. Romein a. w.,
bl. 295 : »op de tweede klok te Schoonébeek staat een
beeld, en daaronder » Christus is mijn naam", en op bl.
311: »de grootste en oudste klok te Westcrbork heeft
eenige teekens en een opschrift, die moeielijk te ontcijferen
zijn", en op bl. 317: *de klok in den. toren te Zweeloo

heeft een latijnsch opschrift, waarvan men niet meer weet,
dan dat zij Maria is genaamd geweest.—" Te Steenwijk

staat.:, »Daemones iugite." Nav. -jaarg. XIII, '84. Ook
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van de volgende opschriften buiten Friesland is mij geen

jaartal bekend.

Nieuwenhoorn. »Maria is mijn naam

Mijn gebod (geludt?) o God bekwaam
Strekt zoo ver als zij mij hooren zal
Dat ze Grod beware boven al."

Nav. VILT: 283.

Ingen. Op de oude klok stond in gotische minuskels:
»Ten dienste van Grods kerck
Ter eere van Gfods soon
Is deese kloek gemaeekt
Seer schoon en hel van toon.
Jean Paris me fecit."

Hot jaartal is onbekend. De klok is versmolten. Nav.
XXV: 491.

Breda. Gfroote klok:
»Wanneer ik luid aan eenen kant
Is in Breda alarm of brand
Wanneer ik luid aan beide zijden
Dan is Breda in groot verblijden."

Kleine klok :

»Wie in Breda in vreugd wil leven
Die moet de vrouwtjes de overhand geven."

Nav. XXII : 278.

Kleef. Boven de Middelpoort:

»Ick heit grommende grammige Griet
So ick sla, sla ick met verdriet.

Is 't van eene kant,
So is er moort of brant;
Is het van benen sijden
So wil d' onderdaen tegens den Lantsheer strijden."

Nav. XIX: 125.
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Ulrum. Groth. letters: »Defunctos j plango f vivos f
voco f vulgura f frango f vox f mea -j- vox f vitae f
voco f vos(ad) f saora f venite." D. i.: ik betreur de
dooden. roep de levenden, verbreek de bliksems. Mijne
stem is de stem des levens, ik roep u tot het heilige, komt!

Hav. I I : 281.

Ootmarsum. Op de grootste klok las men, toen de
toren in 1839 werd afgebroken:

»Festa cano pulsu, tacto indico tempus et horas.
Meeto genu Christo psalmo, tristem fieo mortem
Majorum, nimias flammas martemque boatu
Kimcio terribili nocte."

D. i,: De feesten bezing ik met gelui, den tijd en de
uren kondig ik aan met slaan, voor Christus buig ik met
een psalm de knie, den droeven dood der vaderen beween
ik, hevigen brand en oorlog maak ik met gebrom in den
schrikkelijken nacht bekend.

Nav. I I I , bijbl. bladz. 119.

Leiden. De kleine klokjes van het voormalig carillon
der Saaihal droegen hunne namen in de volgende versjes,
in Goth. letters daargesteld:

»O Heer vermeert ons Leydens Neringe

Sulx dat den Coopman sijn begeringe
Deur den Drapier gemaeckt hier vin:
Den Ploter gont een goet gewin
Opdat den Wamchcr hem mach dienen
Den Cammer wilt sijn broodt verdienen
Des traglien Spinners mont hout op
Vervolt met spijs des Werckers erop
Den Voller naeckt versiet van cleeren
's Convoyers noodt wilt ook afsweeren



KLOKKE-OPSCHRIFTEN. . i 51

Des Venvers euijp en feijl hem niet.
Weert van den Persser zwaer verdriet
En weest het ooch van 't Warande-ren

De Packers van de kost versiet
Geeft den Baillu een eerlick teeren
En laat elok een hem Gouverneren."

De gansche lakennering werd door de slagklok dús ver-
tegenwoordigd :

»So lang dees al in goet accoordt staan
De nering sal met spoet wel voort gaan."

Nav. III, bijbl. bl. 169, enz.

Hitzert of Zuid-Beijerlcmd,

»Ik roepe eterk
In G-odes kerk

Klein ende groot

Ik roepe ook uit
Door mijn geluid

Des menschen dooi"
Nav. III, bijbl. bl. 169 enz.

St. Anna ter Muyden:

»Ons CLoCK gesChaL
Roept VLIen aL
Sint tanne ter MVIen
Ras onbeswaert
Ter kerCke waert
Hoort 's Heeren woord hVIen."

Misschien is hier toch het jaartal in het opschrift uit-
gedrukt. 1G19?

Brielle. Op de groote klok:

»Ick hiet Catrijn. Bit Gfod dat Hij den Briel bewart
Mariea de Fontyn
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De wint zuit ost nord of west
dat hie dees torn niet en ques
want wie ons ter see generen
om den Harink te hanteren
gie Heere magtig blieft eendragtig
een volgt de rede

weet die dat zoo zal u stadt wel staan in vrede."
Nav. IV: 84.

Antwerpen. Op de aftogtsklok onder het stadswapen:
»-j- lek ben onrust alsoo ick alle nachten

De burgers drijf van straet de waeckers tot het wachten
D'herbergen sluyt ick toe vermaen door myn geluyt
Een ieder tot de rust en alle onrust uyt."

Nav. VI : 197.

Ruitenbroek in Pruissen.

Kleine klok met een Mariabeeld: »Est Mariae mihi no-
men , pulsor sacros in usus Cogo sonaiis hominea ad pie-
tatis opus." D. i.: Maria is mijn naam, ik word geluid
tot godsdienstig gebruik. Luidende noop ik de menschen
tot vroom werk.

Tweede klok: sCatharina vocor jubila quoque voce so-
nabo. Dum dedero sonitum fugiat omne malignum." D. i.:
Catharina is mijn naam, en het gejuich zal ook ik met
mijn stem doen hooren ; als ik geluid zal geven, vluchte
al het kwade!

Groote klok met het beeld van een bisschop:
»Maximüiani(nus) dicor, Sonitu pia congrego corda,

Mitigo vim tonitrus, tristem denuntio Cunctum." D. i. :
Maximiliaan heet ik, door mijn geluid verzamel ik de
vrome harten (zielen), ik verzacht het geweld des donders,
al het treurige kondig ik aan.

Volgens opgave van A, I. van Bergen te Heiligerlee.
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Stedum. ;)Deze klok ten dienste der gemeente van
Stedutn vernieuwd, onder toeverzicht van den Leeraar W,
D. van Halsema, en met H. O. Smits en A. E. Bierema
Administrerende de kerkmiddolen van Stedum."

Volgens A. I. v. Bergen te Heiligerlee.
Misschien is deze klok in 1817 omgegoten uit de oude

tweede klok van het jaar 1382. Zie Beneden.

Straelen. »Sanctus Anno heit ick, al onweer verdrief

ick. Jan van Yenlo goet me. Gerret te Bornbeek, Jacob

Ubricht, Jan an ghin ind."
Deze klok is, blijkens den naam des gieters, uit de 15<le eeuw.
Tijdschr. der Vereeniging voor Noord-Ned. muziek, ge-

schiedenis I , 1ste stuk, bl. 35 enz.

Venlo. Groote klok:
ï>Nomen meum est Jhesus -j- Jan Got mi." D. i : mijn

naam is Jezus, Jan goot mij. — Zeker is hier Jan van
Venlo aangeduid.

Zie bovengenoemd werk t. a. p.

Emden. »Dum trahor, audite, rogo vos ad sacra, venite."
D. i.: als ik geluid word, hoort! — ik roep ü tot het
heilige , komt! —

Deze klok heeft geen jaartal.
Ostfr. Mon. blatt.





Klokken uit de dertiende eeuw.

Cubaard. De oude klok, daar vroeger aanwezig, maar
helaas! voor een twintigtal jaren door eene nieuwe ver-
vangen, die geleverd is door A. H. van Bergen te Heili-
gerlee, had, volgens het getuigenis van -wijlen Ds. F. I.
Dethmers , in oud Grothisch schrift, het opschrift: »Bap-
tista. 1200."

In ouderdom konde deze klok met andere wedijveren.

Te Huizinge, alwaar de toren in 1847 afgebroken is ,
werd de klok, die 1203 ïfed. ponden woog, aan kooplieden
van Charleroi verkocht. Zij had tot opschrift: »Int jaer
ons Heeren MCCII Ende so is desse kloeke ghegoten inde
eere G-odes ende sin f te Johannis."

Zie v. Alphen. Nieuw kerk. Handb. 1878, bl. 586.

In het Hertogelijk Museum te Brunswijk (zie Cat. s. 89)
is eene klok met het opschrift: yliac in campana sit laus
tibi XPE sonora \ anno Dni MCCLXX facta est major ad
laudem Dni IIIV XPI." Dit staat in latijnsche Hajuskels.
Onder tibi staat een groote Alpha, en onder laudem Dni
een Omega. Beide letters zijn met een kruis gekroond.
Het beteekent: »Uit deze klok klinke U, Christus! luid-
klinkende lof. In het jaar des Heeren 1270 is deze klok
grooter gegoten tot lof van onzen Heer Jes. Chr., de
Alpha en Omega." Vermoedelijk is deze klok te Hildes-
heim gegoten. Zij komt uit de St. Michael kerk te Hil-

desheim.
2
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Te Lühnde bij Hildesheim was een dergelijke klok. van
1278.

Te Helfter bij Eisleben is een klok van 1234 , die voor

de oudste klok van Duitschland gehouden wordt.

Die te Wurzburg in de Buchardiekerk is van 1249.

Die in den dom te Minden van 1252.

Die in den Munster te Freiburg van 1258.

Die in de Peterskerk te Aken van 1261 ; en die te

Moringen, in Hanover, in de L. Vr. kerk, van 1263.

In Frankrijk is de oudste klok, die te Fontenailles bij
Baijeux hing, maar nu te Baijeux in het Museum is; zij
dateert van 1202.

Die te Moissac, in de Abdij-kerk, was van 1273, maar
in 1845 is deze omgegoten.

De klok van Siena in Italië is van 1148.

Het opschrift op de klok te Vronen, die te Valkoog ,
in jST.-Holland, gehangen heeft, luidde: »ANO domini
MCöLXXX tempore Allardi Presbiteri ac mensis Septem-
bri." D. i.: In het jaar des Heeren 1280, ten tijde van
den priester Aliard en in de maand September.

Hav. I I I , bijbl. bl. 186 en v. R. Oudk. van Amstel-
land, bl. 413.

De klok van de kerk St. Denis te Luik heeft in Ro-
maansche taal het volgende opschrift, in schoone gothische
majuskels: »-[• MCCLXXXIII ert keme fondiren lidoi johan
ei mappellen marie si sui sacseie et beneie aloire com me
sonerat li tempeste de partirt." D. i.: 1283 est (1'année)
que me fondirent les deux Jean, Je m'apelle Marie; je
suis consacrée et bénite ; lorsqu' on me sonnera, les tem-
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pétes disparaitront." Bulletin mensuel de Numismatique et

d'Archeologie publie par M. M. C. A, et R. Serrure. Dec.

1881, p. 91. Bruxelles 1881.

De kleine klok te Kampen in Oostfr. heeft in oud G/o-
tisch schrift: »Anno Domini MCCXCV facta sum a embone.
A A en w á>". D. i.: In het jaar des Heeren 4295
ben ik door Embo gemaakt. Alpha en Omega.

Harkenroht Oostfr. Oorspr. bl. 671.

De vroegere, nu niet meer bestaande, klok te Marbach ,
was van 1272.

In Stuttgart is er eene van 1285. Nav. XXII: 392.

Te Emden van 4282, met het opschrift: »1282. Vigilia
Petri."

Aangaande de oudste klok van Duitschland moet echter
geraadpleegd worden Dr. Otte, Handb. d. Kirchl. Kunst-
aren. I , s. 355, die eene klok vermeldt te Iggensbach

van 4444.





Klokken uit de veertiende eeuw.

Roodkerk. »NIcolaus 1) me feoit temporibus dn-i Me-

nardi abbatis 2) in honor - b. dn. i Jhu Chri et Beate

Marie virginis et Beati Martini. Anno dn-i n. MCCCVII

nomine pasipioa." 3) D. i.: Mcolaas heeft mij gemaakt

ten tijde van den heer Menardus, abt, tot eer van den

zaligen Heer Jesus Christus, en van de zalige Maagd

Maria, en van den zaligen Martinus. In het jaar van onzen

Heer 1307, met den naam pasipioa. — Op deze klok

staan eenige figuren, zie plaat I , fig. 4—7. 4)

1) Dezelfde gieter als van Hoogebeintum in 1311.
2) De abten van het klooster te Dokkum begaven het leen te

Roodkerk. (Zie Benificiaal-boeken van Fr.: bladzijde 202 en 203.)
Daarom wordt hier de naam van dezen abt van Dokkum op de klok
vermeld.

3) Een dergelijk vreemd woord komt voor op de klok te Hooge-
beintum van 1311. Zoude het te kennen geven, dat de klok eenen
naam heeft, ontstaan uit nabootsing van het geluid , dat zij geeft ?
Misschien. Maar waarschijnlijker zal het zijn in dezen zonderlingen
naam eene formule te zoeken , die de eerste letters bevat van eenige
woorden, die dan hier wellicht eene bede aanduiden , b.v. aldus:
pater animarum serva in pace iesu omnes animas, d. i.: vader der
geesten, bewaar alle zielen in den vrede van Jesus. Zie Otte, Handb.
d. K. Kunstaren. I , s. 399, § 60.

4) No. 4 schijnt mij toe eene roos te zijn , waaraan het Monogram
van Maria 8 maal is aangebracht: zinspeling zeker op de 8 zaligheden.
Otte a. w. 1, 490. — No. 5 is de noot met de pit; beeld van Jezus
in Maria. Otte 1, 480, noot 1. — No. 6 is het Monogram van
Maria, van onderen verlengd met takken.van rozen. De drie krin-
getjes , er onder geplaatst, zijn met toe speling op de drie-eenheid,
sijmbolen der eeuwigheid. Otte I , 4/9. —• No. 7 is de voorstelling
der drie-eenheid, in verband gebracht met Maria. Otte 1,479.
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Hoogébeintum. Op één klok: i)

»Nieolaus me fecit. f o rex glorie veni cum pace. anno
milleno treeenteno undeno nomine pasipioa temporibus liud-
seri plebani. f. Volgens Ds. I. Sibinga.

1) De uitdrukking „o rex glorie veni cum pace" komt ook voor op
de klokken te Ferwerd in 3383 en 1457, te Strijen 1388, te Weener-
raaan 1411 en te Weissenfels in 1423. Dr. II. Otte (a. w. s. 80)
meldt ons, dat deze woorden in de 15de eeuw zeer dikwijls voorko-
men , en in het bijzonder in Saksen op de meeste middeleeuwsche
klokken staan , hoewel ze te Freijburg in Breisgou reeds in de 13de
eeuw voorkomen, in 1258, 1281 en 1300. Had hij de Friesche klok-
ken te Hoogébeintum en Ferwerd, en die van Strijen gekend, hij had
zeker ook deze, naast die van Freijburg, vermeld. — Voorts schrijft
hij over deze uitdrukking: „haar oorsprong schijnt onbekend ; men
schreef het profetische zelfluiden der klok te Velilla in Spanje aan de
kracht van dit opschrift toe , (deze klok begon van zelf te luiden als
er gevaar was, volgens de legende), dat men uit de Sibillijnsche boc-
keii afleidde. In de oracula Sibillina komen toch de volgende versen
voor:

xai TOT' cm' tftlîoio &toa né/iipn fictöiX-fja
dei naúuv yuïav nKijan noXt^ioio xaxoTo

D. i.. en dan zal God van de zon eenen koning zenden , die de
gansche aarde zal verlossen van den gruwelijken oorlog. —• Doch het is
waarschijnlijker , dat dit opschrift wijst, gelijk ook andere zeer geliefde
uitdrukkingen , als ave Maria, gratia plena, dominus teeum, op het
gebruik der bidklok in de Roomsclie kerk, het bekende pro pace
luiden." Zóó de Heer Otte. —• Op het gebruik der bidklok wijzen ,
onder de door ons behandelde opschriften, nog heen die te Boer in
Fr. 1561 , te Miedum zonder jaartal, te Britswerd ia 1534, te Gieten
in 1570, te Groot Borssum in 1471 en te Wilsum in 1472. •—Op de
klok te Olde- en Nijc-horne , 1503, staat niet „o rex gloriae veni
cum pace", biddende , maar bepaald „rex venit cum pace". Die te
Lichtaard van 1404 heeft „o rex gloriae Christi Jesu cum pace".
Wat nu de uitdrukking „nomine pasipioa" betreft , zij komt ook voor
op de klok, die in. 1307 door Nicolaus voor Roodkerk werd gegoten,
en is daar door ons verklaard. Men zie echter de nalezing hier achter,
Overige ns vertaal ik het opschrift dus: „Nicolaas heeft mij gemaakt.
O! koning der eere kom met vrede! In het jaar 1311. Ik heet
pasipioa, ton tijde van den plebaan liudserus."
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Nijega. (Hem. Old.)

»Stephanus me feoit temporibus domini Diuronis et Mar-
tini presbijteris. Anno Dom. MCCCXX." 1)

Zoo volgens Ds. Krul, vroeger predikant aldaar. Vol-
gens Mr. E. de Yries staat er MOMGGOIX°. Het zal wel
moeten zijn M°CKIGCXX0, om den klokkegieter. Zie maar
op Wirdum en Aegum.

Aegum. 2) Anno domini MCCCXXVI Stephanus feoit
me in honorem S. Mcol." Zie E. M. v. Burmania. Greogr.
Woordenboek.

Wirdum. 3) Op een na de grootste klok bevat:
»Stephanus me fecit A° Dni 1338." 4) — Toorts in

vreemde letters:
»Dum trahor audite
Rogo vos ad sacra
Venite. Consolor viva
Fleo mortua, pello nociva." 5)

Zie E. M. v. Burmania Geogr, "Woordenboek.

1) Stephanus heeft mij gemaakt ten tijde van den Heer Diuro en
Martijnus priester. In het jaar des Heeren 1320.

In het jaar 1865 werd hier door A. H. van Bergen te Heiligerlee
eene nieuwe klok gegoten.

2) Dezelfde gieter komt voor in 1320 te Nijega en 1338 te Wir-
dum. — Het opschrift beteekent : „In het jaar des Heeren 1326 heeft
Stephanus mij gemaakt ter eere van den Heiligen Nieolaas."

3) Dezelfde gieter als in 1320 te Nijega en 1326 te Aegum.
4) Stephanus heeft mij gemaakt in het jaar des Heersn 1338.
5) Als ik getrokken word, hoort! Ik roep u tot het heilige ,

komt! Ik troost liet levende , beween het doode , verdrijf het scha-
delijke. — Dezelfde beteekenis ligt meer of min uitgebreid in de op-
schriften te "Wanswerd en Noordlaren 1402; Butsbach en Emden 1453;
Ferwerd 1457; Groot-Borssum 1471; Wirdum 1472; Zierikzee 14] 1 ;
Leiden 1413; Erfurt 1497; Buurmalseu 1403; Kollum 1520; Pur-
merend 1520; Alkmaar 1525; Goïngarijp 1534; Soest 1506 ; Tiel 1552
klok 4; Doetinchem 1564.
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Vergelijk het opschrift te Klein Borssum in Oostfr.:
»Anno domini 4312. Ukone plebano in Hof Borssum.
Dum trahor audite, rogo vos, ad sacravenite." 1) —Deze
klok is er echter niet meer; in 1741 is zij naar Timmel
verkocht. Oostfr. Mon. Watt. X. Juli 1882. 7 Heft, s. 304.

Wijckel. De groote klok heeft in oude Duitsche letters
het volgende:

»In 't jaar onzes Heeren CI3CC0XXXVHI in de eer
Goeds ben ie gemaect en des goede Sintte Grregorius
Maria f."

Ter weerzijden, even beneden het midden, ziet men
twee beeldjes, waarschijnlijk van de Heiligen, op de klok
genoemd.

Nav. 1853, bl. 118.
Vergelijk hierbij, ter wille van het jaartal, het opschrift

van eene der twee klokken, die in een der stadsgebouwen
te Emden bewaard wordt: »A. D. MCCCXXXVIII infusa
sum ad honorem St. Pauli." 2) Er is voorts een beeld
van dezen Apostel ingegriffeld, met het zwaard in de hand.

Ostfr. Mon. blatt.

Genum. Kleine klok:

»Jo. lyves Dodoni plebanus." 3)
sStephaims me fecit." 4)

1) In het jaar des Heeren 1312. Toen Uko geestelijke was in
Hof Borssum. Als ik getrokken word hoort! Ik roep u , komt tot
het heilige.

2) In het jaar des Heeren 1338 ben ik tot eer van den Heiligen
Paulus gegoten.

3) Deze regel bevat den naam van den plebaan , den geestelijke ,
Jofhannesj Lieuwes Dodoni.

4) Stephanus heeft mij gemaakt. — Een gieter die meermalen voor-
komt. Zie lijst van gieters.
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»Anno dni MCCCXL 1) SVXOMRO" 2)
»Sippa Foghet." 3)

Goënga. Volgens ingesteld onderzoek staat aldaar in
Eomeinsche letters op de klok:

»Anno Domini MCCCLII. Stephanys me fecit. Sô. Do-
mino Liydolpho pi. cumbo. M." D. i. Anno Domini 1352.
St. me fecit. Sequestro domino L. plebano cumbo Mariae,
d. i.: In. het jaar des Heeren 1352 heeft Stephanus mij
gemaakt. Door bemiddeling van den Heer Liudolphus,
priester, kniel ik voor Maria.

Driemaal staat op de klok eene figuur, die ik voor het
Monogram van Maria houd. (Plaat I , fig. 8.) Zie bij
Kortezwaag, Warga en Hekelingen bladz. 148 en 169.

Uit hetzelfde jaar is de klok te Grootegast in Oostfr.
In Gothisch schrift staat er:

s Signum dono choro, fleo funera, festa decoro. Vocor
Maria. A. D. MCCCLII." D. i.: ik geef het teeken voor
de kerk, beween de dooden, versier de feesten. Ik heet
Maria. In het jaar des Heeren 1352.

Oostfr. Mon. blatt. XI , Aug. 83 , Heft 8 , s. 348.

Westhem. De groote klok:
»Anno dni 1353 d. Lui duifrus curatus in we. 4)

1) In het jaar des Heeren ]340.
2) Dit woord bevat den naam der klok met de eerste letters der

woorden: Sancta virgo Maria omnipotens mater regina omnium. D. i.
Heilige maagd Maria , almachtige moeder, koningin van allen. De
letter hier als X gedrukt, houd ik toch voor het meermalen aange-
troffen Monogram van Maria. Zie bladz. 148 en plaat I fig. 1.

3) Sippe voogd,
4) Dit staat aan den bovenrand, en beteekent: „in het jaar des

Heeren 1353. Heer Luidulfrus cnrreit (geestelijke) in Westhem."
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Bartolomeus dibaphus St. rex et immaculata mater Jesu.

ave Maria." 1)
Volgens vriendelijke opgave van Dr. P. I. Muller.

Rauwerd. Volgens eene dorpsbeschrijving, in^ Mss. in
het bezit van het Fr. Gen. van Gesch., O. en T.kunde,
stond op de kleine klok, sinds 1850 vergoten:

»Anno domini MCCCLXX haec campana facta est in
honorem Sancti Laurentii martijris." D. i.: in het jaar
des Heeren 1370 is deze klok gemaakt tot eer van den
heiligen martelaar Laurentius.

Stiens. Eene der drie klokken heeft, behalve een op-
schrift, het jaartal 1381. Volgens Ds. T. A. Romein Mss.
Bij een onderzoek is mij gebleken, dat het opschrift dus
luidt:

»Vocor Maria, trib: Gherlofpt persona huis ecce. A. D.
1381 fusa sum." D. i.: Ik heet Maria. Ten tijde van
Gherlofpt, pastoor van deze kerk, ben ik in het jaar des
Heeren 1381 gegoten.

trib = teraporibus.
huis = hujus.

ecce = ecclesiae.
Vergelijk met deze klok de tweede te

1) Dit staat aan den onderrand en beteekent : „Bartolomeus , de
met purper bekleedde , de heilige koning en de onbevlekte moeder van
Jezus. Zijt gegroet Maria." — Bavtolomeus was de patroon van de
kerk te Westhem, zie Keg. van Aanbreng II , bl. 286. Hij wordt
dibaphus , de met purper bekleedde, genoemd , omdat hij , volgens de
overlevering, gehouden wordt voor een zoon van Ptolemaeus, en van
koninklijke afkomst was ; waarom hij ook als discipel van Chr. zijn
purperen kleed niet wilde afleggen. Christus zoude hem daarom ge-
zegd hebben, dat hij daarvoor den rooden mantel zijns lichaams, zijn
huid, zoude moeten uittrekken. In Armenië zoude hem , als marte-
laar , dit overkomen zijn. Zie Dr. H. Alt. Die Heiligenbilder. Berlin
1845, s. 98.
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Stedum, (Gron. Volks-alm. 1839, bl. 183), die echter

het jaartal 1382 moet gedragen hebben, en in 1817 om-

gegoten is :

»Te eolo virgo pia

per te locor virgo Maria."

D, i.: U aanbid ik, heilige maagd, door U word ik

geplaatst. — Er staat toch niet loquor, zooals Mr. Feitb.

vertaalt, maar locor.

Ferwerd. De derde klok:

»ao MCCCLXXXIII. fudit me seghebodo. o rex glorie

vei cu pace. - ulbodus cuvanis - ruct." 1)

Volgens getuigenis van wijlen Ds. E. U. Thoden van

Velzen.

Bij deze klok moet, ter wille van den naam des gieters,

vergeleken worden die van Esklum in Oostfr., met het op-

schrift »in nomine patris et fxlli et spiritus sancti fusa sum

per manus Seghebodi a d MCCCLXXVII." 2) Oostfr.

Monats, blatt X I , Aug. 8 3 , Heft 8, s. 352.

Mantgum. 3) Op een der klokken, in 1804 van Hal-

1) Dit laatste zal wellicht zóó gelezen moeten worden: ulbodus cur
Jnis vies r= ulbodus curatus Johannis vicarius, en dan beteekent het
gansche opschrift : „in het jaar 1383 heeft Seghebodus mij gegoten.
O! koning der eero kom met vrede. Ulbe pastoor, Johannis vicaris."

2) In den naam des Vaders, Zoons en des Heiligen Geestes ben
ik gegoten door de hand van Seghbodus in het jaar des Heeren 1377.

3) Ev ontbreekt een woord in dit opschrift. De Geschiedenis van de
H. Katerina geeft hier echter licht, dunkt mij. Zij was eene vrome jonk-
vrouw ten tijde van keizer Maximinus. Toen deze laatste aan de Chris-
tenen beval voor de afgoden offers te ontsteken, weigerde zij dit. Zij we-
derstond niet slechts hem, maar ook de wijsgeeren, die de keizer
tegenover haar stelde. Daarom werd zij aan wreede folteringen over-
gegeven, en ten laatste onthoofd. Haar gebeente werd door de Enge-
len op den berg Sinaï gedragen , en daar begraven. Na haren dood
vloeide er olie uit hare beenderen, die tot genezing van zieken diende.
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lum hier gebracht, leest men: »A D MCCCLXXXYIII.

ESTDICO DIVIKA DYM PVLSOE EGO KATE-

KHSTA. (Anno domini 1388. Indico divina dum

pulsor ego Katerina).

Hijlaard:

»-j- a. d. MCCCXCII sub doo Folkero ebconis v oconi

lamberdi ad voco laudoque. Hermannus me fecit." 1)

Men vergelijke nog bij deze opschriften uit de 14'le

eeuw :

Stedurn, In gebroken latijn staat er volgens H. C. Strik

Sedert den tijd der kruistochten bij de Europeesche geloovigen alge-
meen in achting, genoot zij onder anderen te Amsterdam de hoogste
eer, waar men in de nieuwe kerk eenig gebeente van de heilige be-
zat , waaruit altijd , naar men zeide , olie vloeide, totdat dit wonder-
tecken, wegens de toenemende geuzerij der stedelingen, ophield. —
Naar dit verhaal meen ik het ontbrekende woord te moeten aanvullen
met één dat olie beteekent, hetzij OLKA of wel het Griekshe XMA
verkort voor ^jjiaiia , zooals in de Koomsche kerk de gewijde olie
wordt genoemd , of misschien zelfs het Hebreeuwsche j"|ÜJD • olie. De
overblijfselen van het ontbrekende woord op de klok geven zelfs tot
het laatste woord aanleiding , terwijl de Heer Otte in zijne klokken-
kunde schrijft , dat niet zelden op de middeleeuwsche klokken He-
breeuwsche wdörden voorkomen. Zie het a. w. van Dr. Otte. s. 81 ,
en voorts Canisius Martyrologium p. 353 en Prof. Moll Kerkgesch.
v. Ned. v. d. Hcrv. Maar als wij Chrisma lezen dan zal divina divinu
moeten zijn, even als bij Mesehah. Maar men nam het met de ge-
slachten der woorden zoo nauw niet. liet opschrift beteekent dan :
„In het jaar 1388. Ik Caterina toon goddelijke (gewijde) olie, als
ik geslagen word." — Deze klok hing vroeger te Hallum , en is in
1805 naar Mantgum gebracht.

Men vergelijke bij Mantgum het opschrift van Holtgaste in Oostfr. ,
waarin geen woord schijnt te ontbreken, maar dat ook van jonger
dagteekening is : „indieo divina dnm pulsor ego Catharina. MCCCCL.1'
Oostfr. Mon. blatt. XII. Januari 1884. 1ste heft, s. 17—22.

1) In het jaar des Heeren 1392 onder den Heer Folkert Epkesz
(en) den vicaris Occo Lambertz aanbid ik en lofprijs ik. Hermannus
heeft mij gemaakt.
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van Wijk (Nav. XIII , 84): »anno 4300 ben ik klok van
duivelbanning ten dienste der heilige geloovigen gegoten."
Zoo vertaalt toch Mr. H. O. Feith (Gron. Volks-alm. 1839,
bl. 484) : »anno dni MGCC capa incanckmis scs drvdis
fusa sum." Incancionis acht hij in de plaats van incanta-

tionis te staan, en scs drvdis vat hij op als y>ten dienste

der heilige geloovigen." — Ik heb eerbied voor deze ver-
klaring; en toch waag ik eene andere voor te stellen.
Incancionis is eene verkorting voor incarnacionis. De school-
meester van Stedum, die Mr. F. het afschrift gaf, las
capa — campana, klok. Ik waag te veronderstellen, dat
er tepe staat, d. i. tempore, ten tijde. Het woord drvdis

is mij geen woord, maar de verzameling der heiligen, tot
wier eer de klok gegoten is, en die slechts met de initi-
alen worden aangeduid. Ik stel dus voor te vertalen: »in
het jaar des Heeren 4300, ten tijde der incarnatie (vleesch-
wording d. i. kersmis) ben ik ter eere van de heiligen
D. II. V. D. I. S. (zoek s. v. p. de namen der heiligen
maar na, om de initialen aan te vullen) gegoten."

Haarlem. Brandklok:
«Roeland de Groot is mijn naam
Tot Godsdienst ben ik bekwaam
ik luide somtijds ten brande
Of als 't zaam is van vijanden;

Gerret van Wou, die mij goot,
CI3CCC ende drie na Gods geboort."

Nav. Jaarg. VII, 34.

Gent. De klok te Gent, Rodanll genaamd, is gegoten
in 4315, en heeft het opschrift:

»Roelandt, Eoelandt, als ick kleppe dan is 'tbrant.
Als ick luije dan ist storm in Vlaenderlandt."

Nav. I I I , bijblad bl. 148,
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Om oproer had keizer Karel V, in 1540, behalve de
andere uitgesproken straffen en brandschattingen, ook die
klok veroordeeld om te worden uitgehangen, ten einde haar
lot te ondergaan. Na veel bidden echter verwierf zij ge-
nade, en werd in hare vorige plaats hersteld. Zie Bijdra-
gen tot het oude strafrecht in België.

Vollen of Voellen in Oostfr.

Aldaar heeft eene der drie klokken het opschrift:

»Signum dono choro, funeva fleo, festa decoro. A°.
MCCCXXX." 1)

Oostfr. Mon., bl. XL Juli 83. Heft 7 , s. 302.

Harkr. bl. 735 geeft nog op:

Rij$um. Anno Dni MCCCXXXII Tempib Dni Memonis
octavo ejus ecli Sexchti anno Dsummane st hic due cam-
pane p. holbone," waarvan het eerste duidelijk, maar het
latere deel onduidelijk voor mij is.

Hatzum, Oostfr.

Kleine klok: »Hoc sacrum munus tibi sit laus trinus
et unus vocor Maria. A D MCCCLXII." D. i.: deze
heilige dienst zij TJ ten prijs, drie-eenige en eeuwige (God).
Ik heet Maria. In het jaar des Heeren 1362. — Aan de
westzijde is een hoofd, met St. Sebastiaan er boven; aan
de oostzijde een hoofd met J. N. R. J. (Jezus de Naz. de
koning der Joden) er boven.

Gbroote klok: »Anno dni 1368 haec campana facta est
temporibus dni Bggardi rectoris et ministri Rolf Ayla."
D. i.: in het jaar des Heeren 1368 is deze klok gemaakt
ten tijde van den Heer Eggard rector en Rolf Ayta,
dienaar.

Zie Oostfr. Mon. blatt XI I , Apr. 1884. 4 Heft s. 160.

l) Ik geef het teeken VOOÏ de kerk, ik beween de dooden , ik
versier de feesten. In het jaar 1330.
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Haarlem. De Groote Kerkklok uit het thans afgebroken
klokhuis woog 1720 Ned. ponden, had eene dikte van 4
duim; onder-diameter 4 voet 5f duim, met het opschrift:

» Marie es minen name
Min luut moet Gode sine bequame
Van tempeeste behoet God al
Alsoo varre als me min luut hóoren sal.

Anno Dom. MCCCLXXV."

Beschr. der Gr. of St. Bavo kerk te Haarlem door I.

Wolff, bl. 181.

Zwolle, In den klokkestoel van den kruiskerktoren:
»Maria vocor. divina loquor. fuga (o) demonia. gherardus

de Wou me feeit anno MCCCLXXXIIII." D. i.: ik word
Maria genoemd. Ik spreek het godgewijde. Ik verdrijf
het booze. Geert van Wou heeft mij gemaakt in het jaar
1384. Zie Gildeboek, bl. 115.

Hekelingen (Land van Voorn en Putten):
Zie plaat I , fig. 9. Waaruit ik lees: »Pynian. me.

fecit. A°. Dni. MCCLXXXV." (1285) »Mense. Juniü."
Deze letters zijn 5 Ned. duimen hoog. — Dus de Nav.

bijbl. IV, 84. Maar het komt mij voor dat de schrijver
aldaar dwaalt. Plet eerste teeken houd ik voor het Mono-
gram van Maria. Zie boven bl. 148. De drie volgende let-
ters zijn zeker het Monogram van Jezus. Zie Otte, Hh.
I , s. 401 en 402.

Ik lees dus: »Maria. Jesus. Jan me fecit. A. dni
MCOCLXXXV {niet 1285) mense Junii." D. i.: Maria.
Jesus. Jan heeft mij gemaakt in de maand Juni van het
jaar des Heeren 1385.

Zuidland en Vélgersdijk:

«Berttelemeus is mijn naam
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Mijn geluid zij Gode bequaam
Alzo verre als men mijn hooren zal
Wilt God bewaaren overal.
Wouter Kaerwas maakte mij in 't jaar

MCCCLXXXVI."
Plokker. Beschr. van 'teiland Voorne. 1851, hl. 288.

Strijen. Op de oudste klok staat in oud-gothischen let-
tervorm : »O rex glorie: cum pace: vocor Lambertus
MCCCLXXXVIII." D. i.: O ! koning der eere: met vrede:
ik heet Lambertus.

Eav. jaarg. XXVI, 293—294.

Blaricum. Tot deze eeuw reken ik ook te behooren de
klok aldaar met het opschrift: sMaria is mijn naam. Hei-
ricus me fecit: Anno Domini MCCCIII."

Yan Alphen Meuw kerk. Handb. 1878, bl. 226, geeft
het jaartal wel dus op: LDCCIII, maar zeker heeft men
MC voor LD aangezien. De inhoud van het opschrift
noopt ons om aan de 14de eeuw te denken.



Klokken uit de vijftiende eeuw.

Waaxens. Op eene nu verkochte klok stond:
»Sc Thomas patron in t jaer ons He i n s MCCCC." 4)

Yolgens getuigenis van wijlen Ds. E. R. Posthumus,

Wanswerd. »A. D. MCCCCII temporibus domini Tha-
conis. dum trahor audite vos ad exitu vitae." 2) Dorps-
beschr. in Ms. bij liet Pr. G-en., en volgens Notaris D.
Camiegieter te Tzum. Deze laatste leest voor »vos - vitae"
dús «vos ad Christianam vitam." 3)

Vergelijk hierbij het opschrift te Noordlaren: »Dum
trahor audite. voco vos ad Graudia vitae." 4)

Nav. I I I , bijblad blz. 118.

•Torwerd. Grroote klok. Hierop staat een opschrift in
oud G-oth. letters, dat moeilijk te lezen is. Hoogstwaar-
schijnlijk is het dus, in twee regels:

»ÀO M C C C C I I I I in honore dm. nri i y s Xp i et virg.

1) He i n s is misschien Her ins voor den tweeden naamval Heeren.
Wellicht beteekent ook Ile Heeren en i n s Jesu Nasareni Salvatoris
of Jesu nostri Salvatoris.

Te Sleen in Drente is eene der klokken in 1400 gegoten , heet Maria,
en heeft een latijnsch opschrift.

T. Ä. Romein, De Herv. pred. van Dr., bl. 302.

2) In het jaar 1402 ten tijde van den pastoor (heer) Thaco., Hoort
gijlieden , als ik getrokken word , tot het einde des levens.

3) Hoort gijlieden tot een Christelijk leven.

4) Als ik getrokken word, hoort! Ik roep V tot de vreugde des
levens.

3
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Marie doi ntri matris ego ludo tmb (en dan de namen van
drie 1) geestelijken, pastoor, vicaris en prebendarius)"

sreceptis (en dan een woord dat ôf Jorwerd in het latijn
aanduidt, ôf waarschijnlijker den naam van den patroon der
kerk) advocatorum harmannus me fecit." 2)

Lichtaard. Kleine klok in Rom. letters:

»f ao MCCCCILTI o rex glorie Christi Jesu (veni) 1) eom
pace." D. i.: in het jaar 1404, o koning der eere Jes.
Christus (kom) met vrede."

Olterterp. In Gothische letters :

»Anno dom. MCCCOXIV in honore beate Marie virginis
et sancti Jacob." 4)

W. Bekhoff, Mss.

Mantgum. Eene der twee klokken dáár heeft tot op-
schrift: »Jhesus. Maria. Johannes. Gferhardus de Wou me

1) Er waren te Jorwerd , behalve de pastorij en het vicaris-schap,
twee prebenden. Zie v. R. . Oudh. van Fr., I I , bl. 259.

2) Zonder verkorting zal dan het opschrift, voor zoo ver leesbaar,
dus zijn : Anno MCCCCIIII in honorem domini nostri Jesu Christi
et virginis Mariae domini nostri matris ego ludo temporibus etc.

receptis advocatorum harmannus me fecit. — In onze
taal; „In het jaar 1404 luid ik tot eer van onzen Heer Jes. Chr. en
van de maagd Maria, de moeder van onzon Heer, ten tijde van (den
pastoor N. N., den vicaris N. N. en den prebendarius N. N., mis-
schien Jan).

Op kosten van de voogden (der kerk te Jorwerd) heeft Hermannus
mij gemaakt."

De Heer P. Kruzc , Hoofd der school, heeft welwillend bij de lezing
hulp geboden.

3) Dit woord staat op de klok niet, maar komt elders bij dit
opschrift voor.

4) In het jaar des Heeren 1414. Tot eer van de zalige Maagd
Maria en van den Heiligen Jacob.
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fecit anno domini MCCCCXIIX. aelgo mantghum me fieri
fecit." 1)

T. A. Romein, Mas.

Ferwerd. De tweede klok aldaar bevat:
, »ao. MCCCCXXVI. ihe - maria - Johes - s. martinus -
eps." 2)

Volgens getuigenis van wijlen Ds. E. IJ. Thoden van
Velzen.

Uit ditzelfde jaar 1426 is eene klok die te Wassenaar
hing, en Maria heette, en het opschrift had »Bid voor ons",

v. R., Oudh. v. Rijnl., bl. 387.

Waaxens. Op de klok, die er nog is, staat, op den
onderrand: »Maria et Jhesus". Op den bovenrand: »anno
millesimo quadringentesimo quadragesimo primo fusa est
campana per me Johannem Houel. Johannis Baptista. sub
tu aroba de (of di) mi." 3)

Volgens het getuigenis van wijlen Ds. R. R. Posthumus.

1) Het jaartal zal 1418 zijn , en aelgo mantghum is de naam van
den persoen , die de klok VOOÏ Mantgum deed gieten. Zie Mr. W.
W. Buma , boek van aanbreng, IV , bl. 7'Á en 79 , waar nog de we-
duwe van eenen Aesgha toe Mantgum wordt vermeld in 1513. Het
opschrift beteekent: Jhesus. Maria. Johannes. Gerrit van Wou heeft
mij gemaakt in het jaar des Heeren 1418. Aelgo Mantgum heeft mij
doen maken.

2) In het jaar 1426. Jesus. Maria. Johannes. De Heilige Marti-
nus , Bisschop. Er is hier bedoeld Martinus , bisschop van Tours f400.

3) Een paar gissingen veroorloof ik mij hierbij. Voor Houel zal
wel WouW gelezen moeten worden; en sub tu aroba de (of di) mi
zal wel moeten zijn sub te avoco of oràbo deum, d. i. onder uwe be-
scherming roep ik God aan, of zal ik God aanroepen. Ik vertaal dan
het opschrift dus : Maria en Jesus. In het jaar 1441 is de klok ge-
goten door Johannes Houel (Wouw). Johannes de Dooper! onder
Uwe bescherming roep ik God aan.
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Warga. De oude klok aldaar heeft aan de eene zijde
figuur pi. I : 1 1 , het kruis op den wereldbol, en aan de
andere pi. I fig. 12, namelijk het Monogram van Maria,
(zie bij Kortezwaag onder de klokken met opschrift zonder
jaartal) vermeerderd met drie kruisen, een staand en twee
liggende. Ter weerszijden van het staande kruis staan nog
twee figuren, een paar loodrechte lijnen met een cirkeltje
er op, zeker eene voorstelling van Johannes en Maria bij
het kruis. Het cirkeltje, dat men herhaaldelijk ziet, is
misschien de nimbus (heiligenschiju), die gewoonlijk om het
hoofd der Heiligenbeelden is aangebracht, maar hier, ge-
lijk somtijds meer, het gansche beeld omvat, althans als
ik goed zag, en in elk cirkeltje een beeldje meende op te
merken. Anders is het cirkeltje een symbool der eeuwig-
heid, en zal het, telkens driemaal voorkomende, met de
drie-eenheid in verband staan. — Het vroeger onleesbare
opschrift heb ik met hulp van A. K. Hoekstra, mr. tim-
merman te Warga, die mij eene nauwkeurige afteekening
er van bezorgde, kunnen ontcijferen.

Er staat op den Isten regel:

»Hanno Doi MCCCCLII facta e h capana ï honore dei
et patiani et sebethani nitm. pe iohis A dorme fudr."

Op den tweeden: »d F- b v cr> o i d v v A m f ihs f
mar ia ." Zie het fac-simile op plaat IL

Voluit geschreven is dit:
1ste reg. »Hanno domini 1452 facta est haee campana

in hoiiorem dei et patiani et sebethani martjjrum. petrus
Joliannis a dormen fuderunt."

2de reg. sdicor ter. beata virgo Maria, omnipotens im-
maculata dulcis virgo - virgo amata mater. Jesus. Maria."

In onze taal:
1ste reg, »In het jaar des Heeren 1452 is deze klok
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tot eer van God en de martelaren Patianus en Sebastianus
gemaakt. Petrus Johannes van Dormen hebben (mij) ge-
goten."

2de reg. »Ik heet driemaal: zalige maagd Maria; al-
machtige onbevlekte lieve maagd; maagd (en toch) beminde
moeder. Jesus. Maria."

Het aangewezen Monogram van Maria met de drie krui-
sen en het kruis op den wereldbol aan de andere zijde
moeten worden beschouwd in verband met dit opschrift.
De martelaar (getuige) Patianus stierf onder keizer Theo-
dosius in 380. Hij had tegen de Novatianen geijverd.
Sebastianus werd onder keizer Diocletianus, 317 , gemarteld.
Zie Petr. Canisius. Martyrologium bl. 65 en 21 , 22.

De klokgieter Peter van Dormen 1437, 1438 en 1443
te Delft en 1447 te Wirdum in Oostfr.

F is de verkorting voor ter. Zie H. Otte, Handbuch d.
K. Kunst-arch. I , 3 , s. 398.

Boxum, had vroeger eenen ouden stompen toren. Hij
stortte in, 6 Pebr. 1842. Bij dit ongeval werden de twee
daarin hangende klokken verbrijzeld, één was van 1639,
de groote klok namelijk; eene andere, de kleine, van 1453.
De klokken die er nu zijn, behooren tot de 19<le eeuw.

De kleine klok had tot opschrift:
»fecit gerit butendiic MCCCCLIII in die eer goedes ende

cinte margriet, in die tiid was parsoen Her Here fijta soen
ende hoevelinc liuwa homma soen."

Lofwerk was er niet op.
Dorpsbeschr. Ms. bij het Fr. Gen.

Uit hetzelfde jaar is de klok te Butsbadi, versierd met
de afbeeldingen van Christus, Marcus en Petrus, en met
het opschrift:
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»Sit aura pia, dum rogat ista Maria, est sua vox bom-
bam, potens repellere satan, tonitruum rumpo, mortuum
defleo, sacrilegum voco." 1)

Kist en Eoijaards Arch. v. kerk Gesch. X , 384.

Ook eene te Emden:

»1453. Katerman bin ik geheten, de von Emeden heb-
ben mi laten geten an St. Katerman." En dan »defunctos
plango, vivos voco, fulgura frango. Vox mea vox vitae,
voco vos ad sacra, venite." (De dooden betreur, de leven-
den roep, de bliksems verbreek ik. Mijne stem is de stem
des levens, ik roep u tot het heilige, komt!) Verder de
namen van 4 vrouwelijke Heiligen: «Margaretha, Lucia,
Barbara en Gertruda", en eindelijk »Geerd Klinge mi ge-
goten het."

Eene klok te Noorder-Drachten had het volgende opschrift :
»Ano. dom. M°CCCC-LVIIf Jhe. Maria ma Jhe. Haia

psoa veita vices (of Tises) S. I- E. E. F . B. E. V. U. fud.
G-. de V." D. i.: Anno domini 1457. Jesus. Maria mater
Jesu. Haia persona. veita vicarius (of Tises). Sanctis I. E. E. F .
B. E. V. U. fudit G. de V. D. i.: In het jaar des Heeren
1457. Jesus. Maria de moeder van Jesus. Haie pastoor.
Feite vicaris (of Tises, zoon namelijk). Ter eere van de
Heiligen I. E. E. F. B. E. V. ü . (eerste letters van hun-
ne namen). Gr. van V. heeft mij gegoten. — Deze klok
bevatte nog de beeldtenis van eencn molen. Zie plaat III.
In 1879 is zij geamoveerd.

Opgegeven door den Heer D. I) . Duursma, die aan het
Fr. Gen. eene kopie bezorgde van het opschrift, waarvan

1) De wind (of het weder) zij gunstig, als deze Maria het vraagt ;
haar geluid is hombara, machtig om den Satan te verdrijven. Ik
breek den donder, betreur den doode, roep den godlooze.
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PI. III een facsimile is. De heiligen worden hier met de
beginletters aangeduid, terwijl zij elders b.v. te Emmen
geheel genoemd zijn. —• Gr. de V. kan beteekenen Gradijs

van Venlo, ook Geert of Gerhardus van Veghel.

De laatste twee Heiligen V. U. zullen Victor en Ursus

zijn, die, volgens de legende, met 66 gezellen te Solothurn,
om de prediking des woords, zijn omgebracht. Zie P .
Canisius Martyrologium, s. 278. De molen op de klok
wees dan ook op Victor, den patroon der molenaars.

Verwerd heeft drie klokken. Over eene, zie boven. De
Gfroote heeft het volgende:

»ao dni MCCCCLVIIf maria bin ick gheheten dat kers-
pel to Perwerd let mi gheten."

Tusschen deze woorden in staan afbeeldingen van de 12
apostelen, van welke Petrus een grooten sleutel draagt,
en ieder op onderscheidene wijze is uitgebeeld. Zij staan
in deze orde; boven eerst aan de rechterhand Simon Ju. ;
dan verder in het rond S. Petrus, Paulus, Johannes, An-
dreas, Bartolomeus, Jacobus, Mateus, S. tomas, mattias,
Jacobus, Philippus; beneden aan de rechterhand maria
magdalena, maria Jacobi, maria Salome, Katrina marga-
retha, ghertrut, lucia, barbara, cecilia. In het midden

van de klok ziet men ten zuiden een gekruisten Christus,
voor het hoofd de letters J. N. E,. J. 1) Ter rechterhand
van het kruis staat Maria, waarbij de woorden ave Maria, 2)
en ter linkerzijde een Johannes met dien naam er in; ten
oosten op de klok een heilige, waarbij de naam S. Kathe-

riiia virgo; 3) ten noorden twee heiligen-beelden, een

1) Jesus Nazarenus rex Judeorum. D. i. Jcsus de Nazarener de
Koning der Joden.

2) Zijt gegroet Maria !
.'i) De Heilige maagd Katherina.
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vrouwelijk met de woorden er bij ave maria gr.,i) en een

mannelijk met den naam S. martinus; en eindelijk ten wes-

ten een heilige figuur met den naam S. Vincentius.

Beneden bevat een regel aan den rand der klok het

navolgende:

»Iienricus Kokenbaker mi ghegoten heat, Grot geve siner

sele raet. - men sal mi in de eere des hilligen kruisses

luden, dat sal ons de pastor beduden, dat Christus heeft

gheleden voor ons den dot, des help ons Got ut not. -

defunctos plango, vivos voco, fulgura frango, vox mea vox

vite; voco vos ad sacra venite. o rex glorie veni cum pace.

Dominus donjo Gama." 2)

Volgens het getuigenis van wijlen Ds. E. U. Thodon

van Velzen.

1) Zijt gegroet dierbare Maria !

2) De dooden betreur ik, de levenden roep ik , de bliksems breek
ik ; mijn stom is een stem des levens ; komt! ik roep U tot het hei-
lige. O! koning der eere ! kom met vrede. De pastoor (Heer) donjo
Gama.'

Merkwaardig is deze klok om de kunst, er aan besteed , maar ook
omdat zij ons zooveel Heiligen tegelijk vertoont. Men zocht zich van
hunne bescherming te verzekeren. ledere Heilige bracht toch , naar
het R. C. geloof, eenen eigenaardigen zegen aan. Zoo was Katarina
eene van de 14 noodhelpers , die om hare wijsheid goeden raad gaf,
zieke „tongen genas, de philosophie en de scholen en de schepelingen
in het midden der stormen beschermde. (Zie over haar ook op Mant-
gum 1388.) Margaretha was de schutsvrouw der barenden; Ghertrut
de beschermster van reizenden , armen . van de begraafplaatsen , en
tegen ratten en muizen; Lucia behoedde de oogen en de boeven ;
Barbara beschutte tegen den bliksem ; Ceeilia was de beschermster
der muziek; Martinus bewaarde de brassers en de drinkers, en be-
schermde tegen de pokken ; Vincentius tegen het verlies van zaken ;
en zoo had men dus overvloedige redenen om de gunst der Heiligen
te zoeken. Toch ademt het laatste deel van het opschrift eenen voor
ons, protestanten, beteren geest. Het wijst op het kruis , en op de
roeping des priesters om Christus' kruisdood te verkondigen , en op
Gods reddende hulp.



KLOKKE-OPSCHRIFTEN. 179

Met deze klok mag vergeleken worden die van Emmen

(Dr.) met het opschrift: 1)

»Anno dni MCCCCLYI. Maria bin ik gheheten, dat
kerspel van empne hebbet mi don gheten, an unaer leven
vrowen ere. Gaspar. Melchior. Balthasar. - s. Petre. s. Paule.
s. Johannes. s. Andreas. s. Jakobus, s. Thomas, s. Barto-
lomeus. s. Philippus. s. Jakobus, s. Matheus, s. Simon. s.
Judas. s. Matias." In het midden zijn twee beelden, en
om het een staat »ave Maria gratia" en lager »eenighe
rike help Gfod ut allen noet. Wi en weten nicht wisser
wen den doet. Gfert Klinghee mi gegoten tot God siner
ere. Wake up dat wil ik die raden, ghanck du to kerken
drade unde heur de missen mit vlite, do recht redeliek
so wil di Gfod gheben ere."

Ds.- A. T. Komein a. w. bl. 270.

Olde-Mirdimi.

»Bi den Cureit Heer Heimïchs tien

Mi maecte in die eer marien.
Men screef duzend acht en vijftig en vier hondert.
Steven Butendiek, wiend afwonderd."

Nav. 1853, bl. 118.

Uit hetzelfde jaar is de Klinghe-sche klok te 1'ewsum

(Oostfr.) , maar die vooral vergeleken mag worden met die
van Ferwerd en Emmen van 1457. Aan den krans dezer
klok zijn de beelden der 12 apostelen, aldus: S. Petrus,
S. Paulus, S. Andreas, S. Jaoobus, S. Johannes, S. Tho-

l) Maar deze klok is in 1877 door de Gebr. v. Bergen van Mid-
wolde vergoten. De nieuwe klok heeft het opschrift: „In 1456 tot
Marias eer gegoten ; 16ÜÜ aan de Herv. eeredienst gewijd; 1877 her-
goten om de gemeente van Emmen tot God , den Vader, te roepen.
P. II. Roes?ingh pred. II. Haasken . J. Sikkeus . J. T. Haasken , J.
Strating , G. Joling Kerkv."
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mas ,^ S. Bartholomeus, S. Mattheus, S. Jacobus (de jon-
gere) , S. Philippus, S. Simon , S. Matthias. —• De Apos-
telen hebben het hoofd ongedekt, houden in de rechterhand
een sijmbool (Petr. een sleutel, Paul. een zwaard, anderen
een kruis , een bisschopsstaf, een anker enz.) en in de linker
den Bijbel. Het zijn borstbeelden. — Tusschen deze beel-
den verdeelt zich, beginnende achter Petrus, het opschrift:
»Anno dni MCCCCLVIII Maria ick hete, de van Peussu
hebben mi late ghete." Daarop volgt tot aanvulling van
de ruimte tusschen den laatstgenoemden S. Matthias en den
eerstgenoemden S. Petrus in kleiner schrift in twee onder
elkander staande reien: «Katerina, Vincentius." — In
rechte lijn onder het Petrusbeeld is Jesus aan het kruis met
het opschrift J. N. R. J. , rechts Maria met het opschrift
»Ave Maria", links S. Johannes met het opschrift »S. Jo-
hanne". — Aan de hier tegenover gestelde zijde zijn twee
beelden, Maria gekroond en het Chr. kind op de armen
met het opschrift »Ave Maria grana" ( = gratia plena) en
S. Mcolaas met het opschrift »S. ÏNTicolae". S. Nicolaas
draagt op het hoofd de bisschopsmuts, in de linkerhand de
bisschopsstaf, en wijst met den wijsvinger van de rechter-
hand naar Christus. Zoo staan die beiden , die door de
klok bijzonder geëerd zullen worden, in vol ornaat voor
ons, en de Representant der menschheid wijst met den
vinger naar boven op dien, die gezegd heeft: »kom tot
mij, die vermoeid en belast zijt, ik zal U rust geven." —
Onder deze schoone beelden is een kleiner rand, even als
op de Bingumer klok van 1469. — Aan den ondersten
rand lezen wij , weder in rechte lijn onder het Petrusbeeld
beginnende:

»Ik bin ghegoten in Nicolaus ere
Do was H. Gherke kerckhere
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Un Poppe Mavinck hovetschap
De hoede do de borch op
Un Elmerîch , sin vrowe

Gert Klinghe, de mi ghegoten had
God geve siner sele rad
Boijke un Mecke hilleghe mans
Help God ut aller not

Wi weten nicht wissers"

Het volk noemt deze klok dikke klok.

Oostfr. Mon. blatt. XI. Nov. 1883. Heft 11.

Hommerts. In het jaar 1469 werd voor deze plaats eene
groote klok gegoten , die Johannes baptista, Joh. de Doo-
per, werd genoemd. Door den toenmaligen priester in de
Hommerts , Galo Jouckeszoon , werd deze klok in hetzelfde
jaar gewijd. Zie het door mij medegedeelde, uit een oud
Kalendarium van de Hommerts , in de Fr. Volks-almanak
van 1885.

Deze klok is er echter niet meer. Volgens opgave van
den onderwijzer R. K. Kuipers aan het Fr. Gen., in 1858 ,
staat op de tegenwoordige in Eom. letters : »Johan Upkes
Cnossen, bijzitter in Wrjmbritseradeel en gedeputeerde der
dijcen Anno 1624. Hoijte Tites Hoijtema en Seerp Sijrks
Kerkvoogden in de Hommerts."

Zweins: »Ik heet Regina. Ik beschrei den doden ende
roep den levenden tot goodsdienst. Steven butendiic fecit
anno 1471.'*

Volgens vriendelijke opgave van den Heer H. Schaap,
Secr. der Kerkvoogden te Zweins.

Uit hetzelfde jaar zijn* klokken van|Haarlem en Groot-
Borssum, opgenomen in de noot achter dit Hoofdstak.



1 8 2 'FBIESOHE

Wirdurn (Fr.) De grootste klok aldaar is gegoten door
Sicka Steven Bujjtendijk A°. 1472, heet Maria, en bevat
het volgende:

»Bombertus Curatus, Ludolphus vicarius, Gerbrandus
praebendarius, Frederik Sacrista. Capitales Thiebba Unniaga,
Watthia Onnema, Onna Jousma, Pieter Feije Camstra,
Peick Follinga. Laudo Deum Sum., voco plebem, colligo
Clerum, Defunctos plango, vivos voco, fulgura frango." 1)

Volgens E. M. van Burmania.

Uit ditzelfde jaar is de groote klok te Delern in Oostfr.,
met het opschrift in gotbische lett.: »Anno dmi MCCCCLXXII.
Maria ik hete, dat kerspel to detern heft mi laten gheten.
S. Anna. S. Maria. S. katerina. S. margreta. S. agatha.
S. dorothea. S. elisabeth." Voorts bevat zij den gekruisten
tusschen Maria en Johannes, en aan de andere zijde St.
Bartholomeus en eenen anderen heilige als borstbeelden,
en voorts nog eenige figuren en namen.

Oostfr. Mon. blatt. XI. Mai 1883. Heft 5.

Eveneens uit hetzelfde jaar was de klok te Wilsum, die
in -1880 verkocht is. Zij was 0,44 M. hoog, en had de-
zelfde afmeting in den middellijn van den benedenrand,
woog 29 kilogram, en had tot opschrift:

»Veni sancte Spiritus reple tuorum corda fidclium.
MCCCCLXXII. Jan Gisebertson potghijter." 2)

Ned. Kunstbode JSTO. 32, 7 Aug. 1880.

1) Rommert pastoor, Ludolph vicaris, Gerbrand prebendaris ,
Frederik Sacristijn. Edelen Tjibbe Unia , Watse Ocnema, One Jou-
sma enz. Ik prijs den Hoogeii God, roep het volk , vergader de
geestelijken , betreur de dooden. roep de levenden , breek de blik-
sems. — Zal, in den naam des gieters, Sicka ook gelezen zijn voor fecit F
Zie Oldeinirdum 1458 en Zweins 1471.

2) Kom, H. Geest! vervul de harten UWCT geloovigen ! 14/2.
Jan Gijsbertszoon klokgieter.
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Menaldum. Op de kleine klok staat:
»Anno dni MCCCCLXXLU in honorem sci luberti patro-

nis hujus eccles. johe3 daventriae me fecit. ihs maria." 1)

Lang weer. Groote klok:
»Ter eeren Godes, Maria zijn Moeder en St. Catharina

ben ik gegoten. A°. 1474."
Volgens aanteekening van Burmania.

Beet» in Opsterland. Op de kleine klok aldaar is een
randschrift in twee regels. De bovenste is in klein, de
onderste in groot Gothisoh schrift daargesteld. Tusschen
de woorden van deze regels staan tien fraaie beelden van
Apostelen, op de plaatsen waar ik nu streepjes heb ge-
steld. Het is dus :

beer iohas
anno

wygle
bin

hermans
dm. M

bruns

ick

kerckher. gelf'
CCCCLXXXII

cycke sywers
gheheten

weren her
eiten

man
mi

hepkens
maria

vogheden

beetce
mi gooet. -f-

gheten »
De beelden zijn: 1. Petrus met den sleutel; 2. Bartolo-

meus met het mes; 3. Thomas met de lans of winkelhaak;
4. Andreas met het liggend kruis; 5. Mattheus met de
hellebaard en beurs; 6. Johannes met de kelk; 7. Jacobus
de oudere met de pelgrimsstaf en hoed; 8. Philippus met
de kruisstaf; 9. Paulus met het zwaard; 10. Jacobus de
jongere met den weversboom.

Voorts is aan de eene zijde eene afbeelding van Jesus
aan het kruis. De letters I ï E I (Jesus NazarenusEex

Ij In het jaar des Heeren 1473 heeft mij tot eer van den Heiligen
Lubertus, beschermer van deze kerk , Johannes te Deventer gemaakt.
Jesus. Maria.
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Judeorum, Jes. de JSTaz. de koning der Joden) staan boven
het hoofd van het Christusbeeld. Maria en Johannes staan
aan weerszijden van het kruis. Aan de drie uiteinden van
het kruis zijn figuren aangebracht, die misschien klaver-
bladen zullen voorstellen. (Zie Otte, Handb. d. K. kunst-
archäologie I , s. 152.) Aan de andere zijde staat een
Maria-beeld met het kind op den arm en een kruis in de
hand, en het omsehrift rondom het hoofd »Ave Maria
Gracia." Aan de rechterzijde van Maria staat een beeld
van Antonius, en aan de linker van Gertruda, de patrones
van de kerk te Beets. Zie PI. IV. Zie over de beelden
in het randschrift Alt die Heiligenbilden, s. 96—98 en
Otte a. w. I , s. 558—561.

Uit hetzelfde jaar is ook de klok te Zuurdijk in Gronin-
gen met het opschrift:

»Her Hinrick kerckher woe to Ewer Bouke to Ewer.
Herman meijnerssoen kerckvogheden weren. Herman mi
goet. Anno dni MCCCCLXXXII. Maria bin ick gehete.
Kerecpel to Surdike leite mi gete. Ave Maria Gracia.
8. Kunbertus."

Volgens vriendelijke opgave van Ds. A. Bouma te Beet-
sterzwaag, die mij ook eene fraaie afbeelding van het rand-
schrift op de klok te Beets bezorgde.

Vergelijk hierbij het opschrift van Schagen van 1478.

Te Imsum 1) hing of hangt nog eene klok van Staveren
afkomstig met het opschrift:

Ij Van denzelfden gieter zijn in 1487 en 1488 de klokken van het
H. Geesthuis , later de Waag te Alkmaar gemaakt met de opschriften
in Goth. letters:

„Seer goede Beschermheer Laurens, neem de scheuringen weg, op-
dat wij Christus in vrede van een voorspoede wereld mogen dienen.
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» Maria is mijn naam
mijn gheluijt sij gode bequaem
gobel moer goot mij
in 'tjaer MCCCCLXXXVIII.

Dorpsbeschr. van Rauwerd. Mss. bij het Fr. Gen.

Genum, Groote klok :
»Anno MCCCCXC sub dno dirico enckema i) wibrando

roerda 2) et uxore pius anikethus. 3) Telo (of Gelo) advo-
cato". D. i.: In het jaar 1490 onder Heer Dirk Enckema ,
Wibrand Roorda en vrouw. Vrome Anicethus. Tiele (of
Gaele) kerkvoogd.

Wommels. Groote klok:

»Sanctus Jacobus major vocor. Gerardus de Wou me
fecit anno domini MCCCCXÖIITL " 4)

Deze klok heeft geen lofwerk of verder sieraad.
Volgens vriendelijke mededeeling van B. I. Sitenga, Mr.

timmerman te Wommels.

Oenkerk. Men leest aldaar op de groote klok aan den
boven-rand :

»Maria bin ick gheheten, de gameghen 5) Ounkerke
leten mi gheten anno MCCCCXCIIII."

Gobelins Moer heeft my gemaeckt 't Alkmaer in 't jaer na de geboorte
Ch. 1487 den 4 October."

„Pieter is myn naam , myn gheluyt sij Godt bequaem. Gobel Moer
goot my in 't jaer ons Hoeren 1488."

Nav. I I , 281. Bijbl. I I I , XXV. III Bijbl. XLIV.
1) Het geslacht Enckema is vermeld Stamb. v. d. Fr. adel, 1,233.
2) Zie over hem a. w. geslacht Roorda van Gtnum.
3) Canisius a. w., s. 97, noemt hem Paus, en zegt dat hij den

marteldood stierf onder keizer Severus. — Polijcarpus van Smijrna be-
gaf zich anno 162 naar Rome tot den bisschop Anicethus.

4) Ik heet Heilige Jacobus de oudere. G. van Wou heeft mij
gemaakt in het jaar des Heeren 1494.

5) De dorpelingen van Oenkerk.
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Lager staan op beide zijden de volgende zeer nette af-
beeldingen : Maria met het kind Jesus. Om haar hoofd het
omsohrift »ave Maria Grata." 1) En onder het beeld ran
Maria «Herman mi goten heft."

Op de andere zijde staat afgebeeld Jesus aan liet kruis
hangende, en op het kruis de 3 letters i. n. r. (Jesus
îfazarenus rex. 2) Johannes staat ter linker- en Maria
ter rechterzijde.

Ds. Romein. Mss.

Uit hetzelfde jaar is kleine klok van Dwingeloo met het
opschrift:

»Jhesus -f Maria -f- Johannis -f- Gerhardus de Wou me
fecii A° domini MCCCCXCIIIL" 3)

A. T. Romein a. w. . bl. 165.

Eveneens een der klokken te Strijen, wegende ongeveer
1000 kilo, met het opschrift: »Jhesus ende margareta is
mijnen naem. mij gheluijt sij gode bequaem. gobel moer
maecte mij int. jaer ons heren MCCCCXCIffl."

Nav. XXVI, 293—294.

Ilemrik. De groote klok :
»Sanctus Andreas is mijn naam
Myn geludt is Gode bequaem
Gerhardus de wou me fecit

Anno Domini MCCCCXCV."
Volgens Ds. J. J. Keizer.

Vergelijk voorts het bericht in het Gildeboek, Tijdschr.

Utrecht 1877 I I , bl. 117, dat eene klok uit Oostfriesland

1) Zyt gegroet dierbare Maria !
2) Koning.
3) Jesus. Maria. Johannes, Gerrit van Wou heeft mij gemaakt in

het jaar des Heeren 1494.
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het opschrift heeft: »Sanctus Mcolaus vocor. Gerhardus de
wou me fecit anno Domini MCCCCXCV." D. i. Heilige
Nicolaas heet ik. Gerrit van Wou heeft mij gemaakt in
het jaar des Heeren 1495. —• Deze klok hangt te Logumer

voorwerk. Zie Harkenroth a. w., bladz. 298,

Hardegarijp. Op de klok aldaar was geen inscriptie noch
jaartal. De klokgieter van Bergen uit Midwolde meende
uit den vorm, als anderzins, te moeten besluiten, dat zij
van de d2(fe eeuw dateerde. Uit de overeenkomst van de
figuren met die van Oenkerk (zie boven) zoude ik opmaken,
dat zij omstreeks 1490 gemaakt moet zijn. Er stonden
toch drie oude figuren op. Het eerste, eene vrouw met
een kind op den arm (zeker Maria met het kind) ; het
tweede een man aan een kruis opgehangen, aan weerzijden
des kruisses een 1) man (Jesus aan het kruis); het derde
gelijk aan het eerste

Volgens Ds. Haselhoff dús.
Volgens Dr. v. Loenen is die klok er nu niet meer. In

1875 goten de Gebr. van Bergen te Midwolde voor deze
plaats eene nieuwe klok, waarop de namen der toenmalige
kerkvoogden Reidsma, Halbesma en Reidsma aan de eene
zijde staan, en E. Hûber lid tot bevordering en T. Heid-
stra Koster aan den anderen kant. — Dit opschrift dus
opgegeven door de gieters.

Onder de opschriften, mij gegeven door wijlen den Heer
W. Eekhoff, was er een van eene onbekende plaats. De
Heer E. heeft er met zijne hand Blija ? bijgeschreven. Het
luidt aldus :

1) Het zullen wel úene vrouw en man zijn geweest, Maria en
Joliamies namelijk.
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»ano dm. MCCCCXCVIII. i. den tyt was heer 1) kerck-
heer -J- heer liuvert vycaryu. in Godes eer iohan my ghe-

goten haet.'

Men vergelijke voorts met bovenstaande klokken uit de .lade eeuw
de volgende:

Emden. In deze stad worden nog in ecne der stadsgebouwen be-
waard twee klokken , waarvan een het jaartal 1404 heeft.

Ostfr. Mon. blatt.

Antwerpen. De uurklok:
„Gsbriel heet dese clock by name
Et gotôse twe ghcbrocders tsamen
Jan Boerken en Wille Boerken mede
Men screef na thoofs van Camerie sede
XIIII, C en six ijaor
XII , m, soe wecht sij swaer
îlaei' geluijt hoert men in eleke syde
Sy clept van brande, sy 1 uyt ten stryde.

Nav. VI, 19/.

Straatsburg. „Anno domini 1408 die 27 Mensis Julii fusa sum per
magistrum Johannem de Argcntina." D. i. : In het jaar des Hoeren
1408 . den 27 Juli, ben ik gegoten door meester Joh. van Straatsburg.

Xav. XXII , 1 1 .

Schoonhoven. De kleine klok :
„Maria Mariac" en het jaartal 1410.
Nav. XXIV ,199.

Xierikzee. De grootste der vijf klokken in den toren der Oude of
St. Lievcns-Monsterkerk :

„Laudo Deum verum. voco plebem. eongrego clerum. defunctos ploro.
fugo pestem festa deeoro. et ego voeor Lcvinus. A. D. MCCCCXI." 2)

Nav. I I , 281.

1) Achter dit heer is misschien de naam van den pastoor uitge-
vallen . . . . of heer moet zijn naam zijn voor Hero. — Ik lees dan dus :
in het jaar des Hoeren 1498. in der tijt was heer . . . . (of Hero) kerk-
heer. heer liuwert vicaris enz. Ook kan het zijn dat wij voor was te
lezen hebben van. Dan verkrijgen wij : in het jaar d. H. 1498. in
den tijd van heer . . . . (of Hero) kerkheer , heer liuvert vicaris enz.

2) Ik prijs den waren God , roep liet volk , vergader de geestelijk-
heid . betreur de dooden , verdrijf de pest . versier de feesten , en ik
heet Levinus. In het jaar des Heeren 1411.
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Weenermoer in Oostfv.
,,A. D. MCCCCXI. Maria. O Rex Gloriae veni cum pace." 1)
Öostfr. Mon. blatt. , XII. Januari 1884. Heft 1 , s. 17—22.

Neermoer in Oostfr.
„1412. Margaretha bin iek geheeten , Edermoer heeft mij laten ghe-

ten." Edermoer is de oude naam van Neermoer. Harkr. a. w. bl. 401.

Leiden. In den voormaligen toren der St. Pieterskerk in Goth. letters :
,,"j* Salvator so heyt ie
f Den haghel en alle quaet weder verdryf if
f Den levenden ende den doden luy ie.
f Willem Moer en Jasper sijn broeder

maecten my. In 'tjaer ons Heren MCCCCXIII."
Nav. I I , 281.

Te Deurle bij Gent werd in 1417 een klok gegoten door Claeijs de
Leenenceht (Nicolaas de Lecnkneeht), maar hij moest ze echter terug-
nemen , omdat zij niet deugde.

Nav. XXII, 392.

Eek. „Ego (?) ad Deum verum voco. Fidcles (?) colligo (in) ecele-
siam (?). 1420. Willem Geltendaeh (Vcltendael ?) fecit." 2)

Nav. XXV, 490.

In ditzelfde jaar is de klok te Garnwerd gegoten,
v. Alphen a. w. 1878 , bl. 538.

Brakel. „Maria is mijn naam f Staeske van Brackel Jans soen
dede mi maken f in 'tjaer ons Hoeren MCCCCXXII. f'.

De oud-duitschc letters zijn 6 centimeter hoog.
Nav. IV, bijblad bl. 84.

Weissenfels.
„o Rex gloriae veni cum paee

t Maria f
Vitrici Ecclesiae Matem
Frambstein Paul Erenmarus
Ipso die S. Bartholomaei Apo-
stoli. A. MCCCCXXIII." 3)

1) O koning der eere! kom met vrede !
Zie over de beteekenis hiervan op Hoogebeintum 1311.

2) Ik roep tot den waren God. De geloovigen verzamel ik ter
kerk. Willem Geltendaeh (Veltendael) heeft (mij) gemaakt in 1420.

3) O ! Koning der eere kom met vrede. Maria , moeder van de
kerk te Weissenfels. Frambstein Paul kerkvoogd. Op den eigen dag
van den II. Apostel Bartholomaeus. In liet jaar 1423.
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Ruinen. „Jesus f Maria f Johanncs f Gerhardus de Wou me fecit
anno domini MCCCCXXIIII." JD. i.: Jes. Mar. Joh. Gerrit van Wou
heeft mij gemaakt in het jaar d. H. 1424.

Wibelsboer in Oostfr.
„Anno Dni MCCCCXXVII help Got uet aller noet. Got gheve

siner scle raet. de mi so biol ghegliote haet. Ghert Klinghe is he
ghenant." Rondom het beeld van Jakobus staat „Sn Jacobus Aposs.
help.''

Harkenroht, Oostfr. Oorspr. bl. 591.

Godlinze. De klok' draagt het jaartal 1435. — v. Alphen a. w.
1878, bl. 570.

Beesel. 1442. De klok heet Jhesus Maria en is gegoten door Jolum
Clockgeter , d. i. Jan van Venlo.

Tijdschr. der Vereeniging voor Noord-Ned. muziek geschiedenis 1 ,
1ste stuk, bl. 35 enz.

Wybelswm in Oostfr.
„Maria bin ik glieheten. Enne Edcerds heft mi laten ghcten au

unser leven Vrouen ere.
Anno Dm MCCCCXLVII. S. Petre. S. Paule. S. Andreas. S. Japobe.

S. Philippus. S. Johannes. S. Matee. S. Bartolomec. God gheve siner
sele rat. Gherd Klinghe de mi ghegoten hat.:'

Harkenr. s. w. p. 306.

Werdurn in Oostfr.
„In 'tjaer onses heren MCCCC wilt mit mehren lehren XLVII in

goder tijd to godes ehren , bin gemaket, ik Lambertus, en geraket,
van Peter van Dorum." (Dormen).

Harkerm a. w. bl. 84(>.
Lottum. S. Gertrudis anno dni MCCCCXLIX de mense Junii oom-

pleta est hee eampana per magistrum Johannem de Venlo." 1)
Tijdschr. d. V. v. N.-N. muz. gesch. t. a. p.
Delft. Op eene der luidklokken in den toren der oude kerk:

„Regina celi letare alleluja
anno domini MCOCCL. 2)
Regina is mijn naam
myn gheluut si Gode bequaem
Gerrit van Butendyc fecit
"Willum van Cloterdyc fecit."

1) St. Gcertruida in het jaar des Heeren 1449 in de maand Juni
is deze klok voltooid door Meester Johannes van Venlo.

2) Koningin des Hemels verheug u , haleluja, in het jaar des
Heeren 1450. — Steven Butendiic goot in 1471 voor Zweins een klok,
die Regina heet.
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Hoogkerk (Groningen). „In honorem Sanctae beatae Mariae virginis
et sanctorum u t n k MCCCCLI." — Zóó meen ik dit opschrift, dat
aan Ds. P. Boeles Sen. onduidelijk werd opgegeven, te moeten lezen.
Het bctctkent dan: „ter eere van de heilige zalige maagd Maria en
van de heiligen U T. N. K. (eerste letters van de namen van vier
Heiligen) 1451."

Wibelsboer in Oostfr. In oude Monniken letters :
„Anno Dni MCCCCLV Maria bin ik ghcheten de van Fan Wibels-

buren hebbet mi laten gheten. S. Peter. S. Paule. S. Andrcas. S.
Johannes. S. Jaeobus. S. Tomas. S. Bartolomeus. S. Marcus. S. Simion.
S. Mathias. Ghert Klinghe mi ghegoten hat.'' Rondom het beeld van
Maria „Ave Maria." 1)

Ilarkenr. a. w. bl. 590.

Kothen. De kleinste klok is van 14(i() en Maria genaamd,
v. R. Oudh. v. Utrecht I I , bl. 95.

Rijsum (Oostfr.) Op de uurklok:
„Anno Dni MCCCCLXI ave Maria. Ulp-diearg." D. i.: In het

jaar des Hoeren 1461. zijt gegroet Maria. De woorden Ulp-diearg kan
ik niet weergeven. Misschien zullen zij den verkorten naam van den
toemnaligen geestelijke aanduiden met zijne waardigheid.

Harkenr. a. w. bl. 735.

Bingum in Oostfr. Tot 1725 was daar eene klok . die in 1724 ge-
barsten was , en tot opschrift had ;

Aan den rand: „f S. Marcus. S. Simianus. S. Julianus. S. Liudgerus.
Caspar. Melgeher. Balthasar. S. Margareta. S. Katherina. Her Kone
kerkher, her Hindrik vicarius. Haike Erdsma. Alrik Hopke. Ghert
Klingh de mi ghegoten hat. got gheve siner sele rat. t t t ' • Midden
op de klok stond aan de eene zijde het beeld van Christus aan het
kruis . en op de andere» een Maria-beeld met het opschrift „Ave Maria."
Daarnevens een beeld met het opschrift „S. Mattheus." Tusschen
beide beelden was de figuur van een klok afgebeeld. Boven aan de
klok las men: „Anno MCCCCLXIII. Maria ik hete, de van Bingum
hebben mi laten goten." Tusschen deze woorden waren 12 kleinere
beelden, die de 12 Apostelen voorstelden.

Oostfr. Mon. blatt. XII. Febr. 1884. Heft 2 , s. 49—61.

ülnta in Oostfr. „Anno Dni MCCCCLXIII. Maria ik hete. de
van Ilinte undo Osterhusen hebben mi laten gieten. Me scal mi alle
vriedage luden, dat scal uns de passie beduden dat Christus loot uppe
vriedach den doet. des helpe uns Got ut aller not. Gert Klinge mi
ghegoten hat. Got gheve siner selle rat."

Ilarkenr. a. w. bl. 176.

1) Zijt gegroet, Maria !
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Nesserland (Oostfr.) heeft een klok, die eertijds in het nu verzonken
dorp Fleetum heeft gehangen, met het opschrift:

„S. Petrus. S. Paulus, S. Andreas. S. Jaeobus. S. Jabaas 1) Bar-
tolemus. Anno Dni MCCCCLXI1II Maria ik hete. de van Flet"
hebbet mi laten ghet"^.."

Harkenr. a. w. bl. 229.
Woltersum (Groningen). Daar hangt de klok, die, gegoten in

1470, vroeger hing in het Burgerweeshuis te Groningen, en , bij het
wegnemen aldaar van het torentje , in 1840 verkocht is. De Wolter-
sumers hooren dus dagelijks het geluid dier klok, welker klank eer-
tijds door Wessel Gansvoort (f 1490) werd opgevangen.

Volgens Ds. P. Boeles Sen. Zie beeldwerk en opschrift opgegeven
door Mr. T. P. Trcsling. Gron. Volks-alm. 1843 bl. 85 enz. — De
Heer T. meent aan de eene zijde den Heiland te zien met de rech-
terhand ten hemel wij zende , en de H. Maria of St. Clara ter linker-
zijde , terwijl de vakjes ter rechterzijde de cellen van het nonnen-
klooster schijnen aan te duiden ; aan de andere zijde vertoont de klok
de Heilige Maria met het kind Jesus , en een zandlooper. Het op-
schrift luidt: ,,H. Maria bin ie ghehete , dat oled conve hef mi dö
get. anö domî nî MCCCCLXX."

Haarlem. Slagklok van het halfuur :
„Ter eere van Marien ben ik gegoten
Toen C 1 DCCCCLXXI werd gesproken
Mijnheer Christoffel Vrylein hielp mij

besteden te dien tijden
God wil zijne ziel verblijden.
Hendrik Waaghienens heeft mij gemaakt
God heb lof; ende wel geraakt."

Xav. I , bl. 154.
. Groot Borssum in Oostfr.

„Anno Domini MCCCCLXXI facta est haee campana per me Her-
mannum to der Gans temporibus Ilarconis Curati, Emconis et Hilmari
Capitalium, Brungeri, Mensonis advocatorum. 2) Jesus ende Maria
bin ik geheten , de buren te Hof Borsum leten mi doen geten. Vox
mea vox vitae , voeo vos, ad sacra venite. Veni sancte spiritus,
reple tuorum corda fidelium et tui amoris eis ignem aecende (et) lu-
men. Per diversitatem linguarum eunetarum gentes in unitate fidei
eongivga. Alleluja. Defimctos plango , vivos voco, fulgura frango.

1) Moet dit woord ook Júbens zijn? Zie op Westhem 1353, blz.
1<>3 en KÏ4.

2̂  In het jaar dus Hoeren 1471 is deze klok gemaakt door mij
Henmui to der Gans . ten tijde van Harko priester , Emko en Hilmar
edelen, Brunger, Menso kerkvoogden.
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Ave Maria gracia plena. S. Nicolaus. I. N. R. I. s. Goorgius." 1)
Oostfr. Mon. blatt. X. Juli 1882. Heft 7 , s. 304 umi 305.

Woldendorp. Naar men zegt was het opschrift op de in 185G ver-
kochte klok: „Sanctus Antonius bin ick ghehiten the Woldincndorp.
Anno MCCCCLXXV." — Dit stond in Gothisehe letters. Voorts
waren er twee beelden. Een met het onderschrift St. Nicolaas, een
ander met St. Maria. Volgens Ds. P. Boeles Sen.

Schagen. Eene der drie klokken in den toren der U. Cath. kerk
aldaar is , volgens den Heer van Bergen , die haar daar leverde , 320
Kilo zwaar , en van Mppenhuizen afkomstig. Zij heeft in twee regels
onder elkander het volgende randschrift:

,,Kerekher folkardus f ende ipo Kerckvoghede •(• weö herman f mi
goto f haet düs Vartoldus Veuntick f maria ick •)• heite de f van
espinghehusen f leten f mi ghetcn anno -f dïn f M-(-CCCCtLXXVIII."

Op onderscheidene plaatsen staan beeldjes van Heiligen tusschen
deze woorden in, die echter, omdat zij zoo uitgesleten zijn, niet meer
te herkennen zijn.

Tegen den voet dor klok staat in het midden onder het begin van
het opschrift een schoon St. Nicolaas-beeld (21 centim. hoog) met
hüiligen-krans. waarin de woorden sancte nicolae zijn aangebracht.
Aan den anderen kant, dus onder het laatste deel van het opschrift ,
is een Maria-beeld , met de woorden ave maria gr. in den heiligen-
krans. Aan ieder zijde dier beelden staat op den grond een uiterst
fijn opgegoten, nauw zichtbaar, boompje.

Volgens vriendelijke en nauwkeurige opgave van den Heer Chr.
Philippona, deken en pastoor te Schagen.

De volgende gissingen waag ik: weë is verkort voor wesende; dfïs
voor dominus; Veuntick , welk woord niet goed gelezen konde wor-
den , zal de verdere naam zijn van Heer Vartoldus ; en dan lees ik
het gansehe opschrift als volgt, en plaats een streepje , waar volgens
de opgave , lieiligen-beelden staan :

Kerckhcr
maria

herman mi
grheten

folkardus ende ipo Kerckvoghede wesende
ick heite de van espinghehusen leten mi

goten haet dominus Vartoldus Veuntick
anno domini M CCCC LXXVI11.

1') Mijn stem is do stem des levens, ik roep U, komt tot het
heilige. Kom II. Geest! vervul de harten Uwer geloovigen . en ont-
steek voor hen liet vuur en licht Uwer liefde. Vergader de volken
door het verschil van alle talen in eeuigheid des geloofs. Ilaleluja !
De doodon betreur ik , de levenden roep ik, de bliksems breek ik.
Zijt gegroet Maria , vol van dierbaarheid ! II. Nieolaas. Jesus Nasa-
rener koning der Joden. I-I. Gcorgius.



'194 FRIESCHE

Suirhw'sen in Oostfr.
„Anno Dni MCCCCLXXV1I. Jesus Xus bin ick gheheteii. die van

Suderhusen hebben mi laten gheten. Ilaiko ende Aijld liovctlinge to
Oldereum. Mester Wijltet. Kerkher Her Teirck ende Her Enno Vica-
rius to Suderhusen. Hogo Dodena ende Eert Hilghc mans weren.
Herman to der gans mi ghegoten haet. Got geve sijner Sele rat."

Harkenr. a. w. bl. 190.

Mariencoor in Oostfr.
De groote klok: „anno doni MCCCCLXXIX i h s maria." D. i.:

In het jaar des Heeren 1479. Jesus. Maria.
Ostfr. Mon. blatt. XII. Apr. 1884. Heft 4 , s. 157.

Ditsum in Oostfr.
Groote klok: „Maria ik hete, Geerd in Petkum und de to Ditzum

hebbet mi laten gete anno domini 1479."
Ostfr. Mon blatt XII. Mai 1884. Heft 5 , s. 225.

Elsloo. „f Anno milleno quater C octogeno IV mensis May fuerat:
fusaq: campana: hoc cunctis grata. Maria nomen michi data. de
Venlo fecit Johannes me. bene refecit 1) f Dyt ys der Gemeynde
cloeck van Elslo."

Tijdschr. à. V. v. N.-Ned. muz. Geseh. I. 1 bl. 35 enz.

Calcar, „ Sanctus antonius voeor. gherardus de wou me fecit
MCCCCLXXXIII." 2)

Het Gildeboek t. a. p. bl. 114.

Delft. In 1484 werd door Gobel Moei' aldaar een klok gegoten
yiaria genaamd. In 1437 en 38 goot Pieter van Dormen daar de
klokken Nicolaas en Redemptor en in Ï443 Regina , S. Seuerus en
S. Jacop.

v. R. Oudh. v. Delfl. bl. 77 , 78 en 91.

Markgroningen. ,.Anno MCCCCLXXXVII mackt man mich."
L. F. Ileyd. Gosehiehte d. vormal. Oberamtsstadt Markgroningen.

Stutg. 18:29, s. 180 en Nav. XXII, 392.

Jînibden. Op zekere klok, die in 1718 uit de Franciscaner kerk
aldaar gehaald werd , waren de afbeeldsels van Maria en Christus aan
het kruis , mot de letters I N K I , en in oude letters het opschrift:

1) In het jaar 1484 in de maand Mei was het, dat deze klok ge-
goten is. Aan allen was dit aangenaam. De naam Maria is mij ge-
geven. Johannes van Venlo heeft mij gemaakt , hij heeft mij goed
hersteld.

•2) Heilige Antonius is mijn naam. Gerrit van Wou heeft mij
gemaakt 1483.
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„Anno domini MCCCCLXXXIX. Maria ik hete. dat closto .to Val-
deren hef mi laten gheten. f Santus Franciscus baro winken enz."

Harkenr. a. w. 115.

Amersfoort. „Anno domini MCCCCLXXXIX. Gheranlus de Wou
me fecit. Sanctus Georgius vocor. 1) Gij heren rnachtich blieft een-
drachtich. ende volget de reden, do gi dat so sel u stat wel staen
yn vreden."

Gildeboek t. a. p. bl. 116.

Nunen. In Duitsche letters :
„Jhs. maria. Johannes. en cano voce pia q dicor sca maria ad mea

festa veni qui vis de morte tueri. Signat MCCCC decem noviesque
(1490) annum quo nueneu venientis Jan fuit actor." D. i. : Jesus.
Maria. Jobannes. Zie ik zing inet gewijde stem, ik II. Maria. Kom
tot mijne feesten . wie voor den dood beschermd wil wezen. Het
getal 1490 wijst het jaar, waarin Jan de maker was van de te Nunen
komende klok.

Nav. III , bijbl. CLXVIII en IV bijbl. bl. 27.

Nunhem. Groote klok: „t Johes de Venlo Gradijs de Venlo me
fecit anno dni MCCCCXCII f sancte Servaes." 2)

Kleine klok: ,, f Ego vocor J. H. S. Maria f Jolis. de Venlo. Gra
de Venlo me fecit anno MCCCCXCII." 3)

Tijdschr. d. V. v. N.-Ned. muz. Gesch. 1, 1 bl. 35 enz.

Oldenzaal. Op de groote klok der Plebelmi-kerk:
„Struit in honore Mariae
me wou gerhardi ingeniosa manus
inillia conflata sunt ter fere quinque talenta
M locet et C quater nonaginta liget simul I ter
lector et egregie."

D. i.: Ter eere van Maria heeft de kunstige hand van Gerhardus
Wou mij gemaakt. Bijna drie maal vijf duizend pond ben ik zwaar.
Plaatst de lezer duizend (M) en viermaal honderd (C) en negentig en
driemaal een (I) dan zal hij mijn jaartal uitstekend weten (l493j.

Nav. XII, bl. 205—207-

1) In het jaar 1489 heeft Gerrit van Wou mij gemaakt. Heilige
Georgius is mijn naam.

2) Johannes van Venlo. Gradijs van Venlo heeft (hebben1! mij
gemaakt in het jaar des Heeren 1492. Heilige Servaas.

3) Mijn naam is Jesus Maria. Johannes van Venlo , Gradijs van
Venlo heeft (hebben) mij gemaakt in het jaar 1492. —• Grades was
de zoon yan Johannes van Venlo.
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Calcar. „In honore rnariac et anthonij anno Domini MCCCCXCIII,
XIX Septembris gherardus de wou me feeit." 1)

Gildeboek t . a. p .

Erfurt. De groote klok Gloriosa , met een schoon Gothisch Maria-
beeld met het kind aan weerskanten op het vlakke, heeft daarboven
tussehen twee reien rosetten, van boven versierd met leliën. van
onderen met eiken bladeren, het volgende opschrift:

„Laude patronos cano gloriosa
Fulgur arcens et demones malignos
Sacra tempus a populo sonanda
Carmine pulso.

Gerhardus Wou de Campis me fecit Anno Dni MCOCCXCVII." 2)
De klok osanna te Evfurt had het volgende opschrift:
.,Arte Campensis canimus Gerhardi tres deo trino , en ego sol, glo-

riosa ut mi sed osanna plenum sic diapente. Anno dom. MCCCCXCVII." 3)
De klok in de Sevcrus-kerk te Erfurt (de schreier genaamd):
„Vincencia sevcriani collegü patrona vince nostram acidiam et omnia

Christi tui populo perniciosa. opus gerhardi wou campensis anno
dom. MCCCCXCVII." 4)

Gildeboek t . a. p .

Veenhusen in Oostfr. Aldaar heeft de eene klok een opschrift, dat
van wege het gebrekkige gieten (?) onleesbaar is , doch waarop staan
liet beeld van Jesus, daartegenover het beeld van Maria, en het jaar-
getal 1499.

Oostfr. Mon blatt X. Dee. 1882. 12 Heft.

Buurmalsen. Tot deze eeuw breng ik ook het opschrift aldaar, hoe-
wel M. W. L. van Alphen, Nieuw kerk. Handb. 1878, bl. 84, het
jaar MDCCIII opgeeft. Het beeldwerk op de klok, twee Maria-
beelden met het kind Jesus , en de inhoud van het opschrift laten

1) Ter eere van Maria en Antonius heeft Gerrit van Wou mij in
het jaar des Hoeren 1493, den 19 September gemaakt.

2) Ik gloriosa bezing met lof de beschermheiligen , weer den blik-
sem en de booze geesten , wek op om in de bedehuizen het heilige
door het volk in een lied te zingen. Gerrit Wou van Caiupen heeft
mij gemaakt in het jaar des Ileeren 141)7-

3) Door de kunst van Gerrit van Campeu zingen wij drie ter eere
van den drie-eeuig'en God, ik sol, gloviosa ut , maar osanna mi ,
zoo (is) het octaaf vol. In het jaar des Heeren 1497.

4) Vineentia, patrones van de Severus koïk, overwin onze ver-
keerdheid en alles wat het volk van uwen Christus schadelijk is. Ken
werk van Gerrit Wou van Campen in het jaar des Ileeren 1497.
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dit echter niet toe. Ik vermoed daarom, dat men CC voor D zal
hebben aangezien, en wij liet jaartal dús zullen moeten lezen MCCCCIII.
Het opschrift luidt dan:

,,St. Salvator is mijn ncam
Mijn geclave 1) is voer Godt beqnaem
Den vreemde roep ie
Den doode overlui ie
Haghel , donner en festoen
Ie herinner boemelend.
A° MCCCCIII.

1) Geclave. Moet dit ook geluude zijn?





Klokken uit de zestiende eeuw.

Donkerbroek. »Anno domini MCCCCCII. laus deo -j-
Jhesus. Maria. Johannes. - Wou fudere Grerhardus Sclioo-
nenborch c s Johannes." 1) In Gfoth. letters.

Dorpsbeschr. Ms. v. h. Fr. Gen.

Vergelijk de opschriften te Zuidwolde.

De groote klok heeft aldaar: »Jhesus. Maria. Johannis.
Sancta Anna ora pro nobis. Wilhelmus de Wou me fecit
anno Domini MDII." 2) — Op de kleinere is hetzelfde
opschrift, maar in plaats van »Sancta Anna" staat »ac
Mattheus." Komein a. w. bl. 241.

Nije- en Oldehorne (Schoterland). y Johannes de Wou
me fecit. anno XYelII. rex venit cum pace. homo factus
est. persona Wiguerus." 3)

Volgens de dorpsbeschrijving in Ms. bij het Fr. Gren.

Uit hetzelfde jaar is de groote uurklok te Haarlem met

het opschrift:

1) In het jaar 1502. Lof zij God! Jesus. Maria. Johannes. Gerrit
Wou met zijn compagnon Johannes Schoonenborch hebben (mij)
gegoten.

2) Jesus. Maria. Johannis. Heilige Anna bid voor ons. Willem Ae
Wou heeft mij gemaakt in het jaar des Heerea 1502.

3) Joliannes de Wou heeft mij gemaakt in het jaar 1503. De
koning is gekomen met vrede. Hij is mensch geworden. "Wiger
pastoor.
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»Roeland de groot is mijn naem
Tot godsdienst ben ik bequaem
Ik luyde somtijds ten brande
Of als 'tzaem is van vijanden
Grerrit van Wou, die mij goot
MCCGCC ende drie na Gfots geboort."

Grildeboek t. a. p. bl. 123.

Abdij Gerkesklooster. Hier hing vroeger eene klok met
het opschrift:

»•{- dominus reinerus doetinchem abbas XXXVII ihrlm
me fieri fecit. arnoldus de wou me fecit anno dni
MCCCCCIIIL "

Deze klok hangt nu echter in Denemarken in de kerk
van het dorpje Gtadstrup, De naam van den abt Reinerus
Doetinchem komt als abt van Jerusalem (de naam van de
abdij te Gerkesklooster) voor in het Cbartb. v. Vr., I I ,
bl. 249, ten jare 1506. In een stuk van 15 Juni 1530
komt hij voor als »Reijnerus Dotinckem", en hij leefde nog
in 1531. — De Hoogl. I. Gr. R. Acquoij heeft op verzoek
van den Heer Gr. Burman Becker te Coppenhagen, sous-
chef de bureau au Ministère roijal des Cultes, inlichting
gegeven omtrent het opschrift op deze klok. Zie Sjael-

lands stiftslandssbykirker, Kjöbenhavn 1880, door J. B.
Löffler en A. L. Clemmensen, bl. 30, 29 , 18 en 19. —
De Heer Mr. A. I. Andreæ te Kollum, die mij vriendelijk
inzage gegeven heeft in de correspondentie, door ZEd. met
Prof. Acquoij over deze klok gevoerd, doet hierbij de
vraag, of zij niet door de watergeuzen zal zijn gekaapt en
te gelde gemaakt, en zoo in Denemarken gekomen. Zie
Wagenaar Dl. 6 in de Bijvoegsels bl. -79, noot, en Ynje
Fries VIII , 403 en 404.



KLOKKE-OPSOHRIFÏEN. 2 0 1

Het opschrift beteekent: de heer Reinerus van Doetin-
chem 37«*« abt van (het klooster) Jerusalom heeft mij doen
maken. Arnoldus de Wou heeft mij gemaakt in liet jaar
des Heeren 1504.

De naam des gieters komt, voor zoo ver mij bekend ,
voor als Arent van Wou in 1517 te Stiens, en in 1508
misschien te Sirkwerum. Arnoldus is de latijnsehe naam
voor Arent. Zie Fr. Yolksalm. 1885 , bl. 68.

Lekkum heeft: sS. Johanne f an. dom. MTeXIItempore
petri curati wabbodi vicarii petri Kamighe foghet—

uxoris et ad laudem et honorem dei nee non marie celebre
patrone virginurn fusum a Gfherardo Wou Schoneborch o. s." 1)

Dorpsbeschr. Ms. v. Fr. Gfen.

Khnswerd. » Praenker hebben ons verbrand in 't jaar
onzes Heeren dat is waer doe wij schreven MCCCCCXV
jaer - een daerbi goetten Geert van Wou en Johan Schou-
nenborch mi. St. Laurentius bin ick genaamt."— 2)

Dús op de eene Mok. De andere heeft:

»Anno Domini MCCCCCXV. Jliesus. Maria. Johannes.
Gfherardus de Wou me fecit." 3)

Volgens het getuigenis van wijlen Ds. Grerzema.

In het jaar 1516 werd een klok van Loókwert, in Oostfr.,

gegoten met het opschrift:

1) H. Johannes. In het jaar des Heeren 1512 ten tijde van Pieter
pastor, Wabe vicaris , Pieter Kammingha voogd zijne vrouw
en tot lof en eer van God en vooral van Maria de beroemde patrones
der maagden ben ik gegoten door Gerrit Wou en zijn Compagnon
Schonenboi'ch.

2) Zie over dit opschrift de inleiding bladz. 1 en voorts Occo
Searl. blad. 394, Winsem. bladz. 421 en P. Thab. II bladz. 260.

3) In het jaar des Heeren 1515. Jesus, Maria. Johannes. Gerrit
van Wou heeft mij gemaakt.
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»hec capana fusa o ad honore beate Marie virginis et
patronoru. a. d. MCCCCCXVI. tpe Yictoris Yrese equitis
aurati et nobilis. Dne Pige ac Manonis Curati. advocati
Udonis et Fockonis. Jos bremesis me fecit." 1)

Zie Harkenr. a. w. bl. 677.

Vergelijk bij het jaar van de tweede klok te Kimswerd
het opschrift te Zon in Eoord-Brabant:

»Katliarina is mijnen naem my geluyt sij Gode bequaom.
Jan "Wouw maekte mij int jaar ons Heeren MCCCC(C)XV"
en te Emden:

»1515. Maria bin ik geheten, dat Kerspil to Hamswehrum
het mi laten geten. Udo Hartsen Willet Tijen Hilgemans
"wesen." Aan de eene zijde een Maria-beeld met de woor-
den: »Sit nomen Dei benedictum" (Gods naam zij gepre-
zen) ; en aan de andere het beeld van den H. Antonius,
en de woorden »Johannis Bremensi me fecit" (Joh. van
Bremen heeft mij gemaakt).

Zie Gildeboek t. a. p. bl. 131.

Zie ook Havelte: »Laurens Johannes is min naem f
min gheluit Gode bequaem. Wou fudere Gherardus Scho-
nenborg c s Johannes. Anno Domini MCCCCCXVI." Zie
Komein a. w. bl. 178. Deze Heer noemt daar wel het
jaar 1416, maar de namen der klokkegieters maken dui-
delijk, dat het 1516 zijn moet. Zoo heb ik voor het -j-,
dat Komein las tusschen de woorden Schonenborch en Johannes,

gemeend e s (cum socio), zooals het meermalen voorkomt,
te moeten plaatsen.

]) Deze klok is gegoten tot eer van de zalige maagd Maria en de
schutsheiligen , in het jaar 1516, tc-n tijde van Victor Frese , ridder
van het gulden vlies en de edele (vrouw) Fige , en den pastoor Mammo.
Kerkvoogden Udo en Fokko. Johannes van Bremen heeft mij ge-
maakt.
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Hoeksterpoort, Leeuwarden, thans öp Vijversburg te

Rijperkerk.

»-f\Enghél gabriel is mi naem mi ghelut is voer god be-

quaem jan tolhuis 1517." Met een. medaillon , waarop eene

verschijning van den engel Grabriël aan Joseph in den droom.

Stiens. De tweede klok: •

»Anno Domini MOCCCC ende 17 1) daarbij, toe gooth

Arent van Wou mij. Salvator Anna is mijne name, mijne

geluite is Gode bequame. onder Her Vijan? pastoor.". 2)

Engelum. »anno domini MCCCCCXIX. Hr. Sierk pastoer.

Hr. Claes -vicarius." 3)

Dús op de groote klok, volgens getuigenis van Ds. Red-

dingius.

Kollum. Op eene der klokken in den toren aldaar staat

het navolgende opschrift:

» f Salvator mundi adjuva nos. Sum tuba magni dei.

1) Vergelijk met dit jaartal het opschrift te Vries : „Maria bin ick
gheheten. dat kerspel van Vrees let mi gheten. Wolter Chonenborch
goet mi, do men screef MCCCCCXVII daar bi f."

Romein a. w. bl. 126.

2) Op deze klok staat aan de eene zijde de Moeder met het kind,
aan weerszijden waarvan twee personen geknield liggen. terwijl Engelen
zich boven vertoonen ; en aan de andere zijde St. Vitus-beeld met het
onderschrift „Sanctus Vitus ," die de Patroon van de kerk te Stiens was.

3) Vergelijk met het jaartal het opschrift op de klok van de
Kloosterkerk te Dordrecht, vroeger de preek- of mette-klok der
Groote kerk , met het opschrift : „Cum tinniam ab alto agite Christi-
colae jam segnes , rumpite moras, ad tcmplum properate Dei. Geor-
gius vocor. Per me Georgium Wageneus Anno Dei MCCCCCXIX."
D. i. : Wanneer ik uit de hoogte geluid geve , welaan , maakt u dan
op , gij trage dienaars van den Gezalfde , en ijlt naar Gods Huis. Ik
wordt Joris genoemd. Door mij Joris "Wageneus. In 't jaar onzes
Heeren 1519.

Zie Dr. G. D. J. .Schotel. Het Klooster enz. der Augustijnen te
Dordrecht, bl. 33. r

5
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pulsata sono. quia pello fulmina cu tonitru cu demone

pellitur hostis. 1)

Joha schoneburch goet mi doe me schref MDXX daer

VI. 2) Deese clock wecht IIII M."

Nav. IV, bl. 229.

Beets in Opsterland. Groote klok:

»Gerhardus Schoonenborg o s Johannes Anno dommi

MCCCCC ende XX ihesus is min nam min ghelut Gode

bequaem. den levendigen rop ik de dooden heschaje ik.

Wou fudere." 3)

Tzum. Op ééne klok staat :

»Jhesus Maria Johannes. Wou fudere G-erhardus e s

Johannes. Anno domini MCCCCÖXXV." 4)

1) Heiland der wereld help ons. Ik ben een bazuin van den groo-
ten God. Geluid klink ik ; omdat ik den bliksem met den donder
met den duivel verdrijf wordt de vijand verjaagd.

2) Hier is zeker in de Nav. een drukfout. Br zal op de klok
staan niet VI maar Bi (bi) , gelijk op meerdere klokken. De Kollu-
mer klok is dus van 1520. Uit hetzelfde jaar is de heeleslag-klok van
het speelwerk te Purmerende , met het volgende opschrift in Goth.
letters: „Sint Nicolaus is myn name ,

Myn geluid is Gode bekwame
De levende roepe ik ,
De doode beluye ik
Hagel en donder breke ik,
Frederik Joh. en Johannes Sehmalburg.
1520." — Zie Nav. IV, bijblad bl. 28.

3) Het eerste en laatste van dit opschrift, zooals het door mij
gevonden is in de aanteekeningen van wijlen W. Eekhoff, behooren
bij elkander. Dus: Gerhardus "Wou c s Johannes Schoonenborg fu-
dere. D. i.: Gerhardus Wou met zijn compagnon (c. s. beteekent toch
cnm socio_) Johannes Schoonenborg hebben (mij_) gegoten.

Zie Donkerbroek 1502 ; Lekkum 1512 ; Kimswerd 1515 ; Havelte
1516 enz.

4) Jesüs. Maria. Johannes. Gerrit Wou met zijn compagnon
Johannes Schonenborch hebben (mij) gegoten in het jaar des Heeren
1525.
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Yolgens het getuigenis van Ds. Romein in Ms., en van

Nbt. D. Cannegieter.

Uit hetzelfde jaar was de slagklok der St. Laurenskerk
te Alkmaar, waarop in Q-othisehe letters stond: »Ick heet
Saligmacker, als ick geluydt werd bedrijf iok rou over de
dooden. door mijn clanck verdrijf ick de listen en lagen
des Satans. Heer Meinard Man Abt tot Egmond heeft mij
gegeven. Casparus en Johannes Moer fecerunt 1525."

Huizum. Op ééne klok:
»Jhesus. Maria. Johannes. Gferliardus de Wouw me fecit

anno dm. MCCCCCXXÎX." 1)

Zie GL H. v. Borssum Waalkes. De kerk. toestand v.
Huiz. v. d. Herv., bladz. 11. Leeuw., bij H. Kuipers 1875.

Weiduin. Gfroote klok :

»Gfeert van Wou ende Johan Tersteghe goeten mij 2)
doe men schreef XVC en XXXI daarbij. Laus Deo f
Jesus Maria Johannes." 3)

Volgens Ds. H. Stenhuis Dijken.

Britswerd. Op ééne klok aldaar :

»8ancte Johannes ora pro nobis. 1534."

1) Jesus. Maria. Johannes. Gerrit van Wouw heeft mij gemaakt
in het jaar des Heeren 1529.

2) Dezelfde klokkegieters goten in hetzelfde jaar de groote klok
te Hoorn, met het opschrift:

„Tck Jhesus waerachtich
Seg ju heren maehtich
Dat ghi bliven eendrachtieh
doet ghi dat
soe sal ju stat
Wel staen in freden

Doe men schreef MCCCCC ende XXXI daarby
doe goten Geert van Wou. Johan ter Stege my."

Nav. I I I , bij blad bl. 169 en Gildeboek t. a. p. bl. 129.

3) Gode Lof. Jesus. Maria. Johannes.
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Of deze klok nog bestaat is mij niet bekend. In 1868
heeft de Heer A. IL van Bergen te Heiligerlee, althans
volgens dankbetuiging der Kerkvoogden S. J. Palsma en
T. B. Heeg, voor dit dorp eene nieuwe klok gegoten van
787 kilo.

Goïngarijp. sSalvator heet ik
De levenden roep ik

De dooden beschrei ik
Hagel en donder breek ik.
fc. Grerhardus de Wouw

In 't jaar onzes Heeren 1534."
Volgens dorpsbeschr. in Ms. bij het Fr. Gen.

Haskerdijken. »Assumpta est Maria in celum. Graudent
angeli, landantes benedicunt dominum. Gferhardus de Wou
Jan ter Stege me fecerunt 1528." 1)

Volgens dorpsbeschr. in Ms. bij het Fr. Gen.

Leeuwarden. De groote klok in den voormaligen Meu-
wentoren had in oud-Duitsohe letters :

»Jure Leo dicor. Leowardica culmina circuin
Rugio, dinumerans horas; nostro undique cives
Rugito horrisono ad flammas coguntur ad arma.
Cornelius Wagheneus Me fecit anno MCCCCCXLI." 2)

Daar boven is een rand met arabesken, die, even als de"
volgende figuren, welke in tempeltjes of in cirkels ge-
plaatst zijn, sierlijk bewerkt is. Deze zijn: het wapen van

1) Maria is ten hemel opgenomen. De engelen verblijden zich ,
prijzende zegenen zij den Heer. Gerrit van Wou (en) Jan ter Stege
hebben mij gemaakt 1538.

2) Met recht heet ik de Leeuw. Rondom de Leeuwarder daken
brul ik {rugio voor rudo) , tellende de uren. Door mijn vervaarlijk
gebrul worden de burgers van alle kanten tot den brand (en) in de
wapens geroepen.
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Antwerpen en dat van Leeuwarden (een springende Leeuw),
eene klagende vrouw , Maria met het kind, een biddend per-
soon , de apostel Petrus met den sleutel, en het gïetteeken

7̂ van den klokgieter. Het wapen van Antwerpen duidt
vermoedelijk aan, dat hij daar woonde.

W. Eekhoff, Gesch. beschr. v. Leeuw. I , bl. 331.

In hetzelfde jaar werden voor de S. Niklaaskerk te
Dordrecht vier klokken gegoten, die in 1542 gewijd zijn,
en de namen verkregen van S. Salvator, Maria, Nicolaas

en Auguslinus. Zie v. Rijn, Oudh. v. Z.-Holland, bl. 53.

Hallum. Op de groote klok aldaar staat in Gothische
letters :

» Salvator is mijn name om de gemente toe roepen bin
ick bequame. Geert van Wou en Johan ter Stege goten
mij A° 1542."

Op het midden van deze klok ziet men het beeld van
de H. Maagd, het kind Jesus op haren arm dragende,
zooals zij gewoonlijk wordt afgebeeld; en aan de tegenover-
gestelde zijde het beeld van eenen man in een ruim, met
franjes omzoomd , overMeed, houdende voor zijne borst in
de gebogen linkerhand de wereldkloot, en met de twee
voorste vingers der rechterhand ten hemel wijzende. (Zeker
Christus, zie maar op Beers 1569.)

Fr. Volksalm. 1852, bl. 15 en 16.

IJlst. »Salvator is mijn name
om de gemente toe ropen bin ick bequame
mijn dienst tot mien profijt
alle uren verkondige ik ui den tijt

Geert van Wou ende Johan ter stege goten mij

do men screef XVc ende XLII daarbij."



2 0 8 FRIESCHE

Deinum. Fuit homo missus a deo cujus nomen erat

Johannes. Tempore egberti pastoris et Prefridi feithma cap-

pitani in deinum Johannes ter Steeche me feoit Anno dm.

XVcXLIIH. f 1)

Leeuwarden. De luidklok in den vroegeren Nieuwen
toren had in duitsche letters :

sSanctus Petrus, credo in deum patrem omnipotentem
creatorem celi et terre. Anno XVCXLIIII Johannes ter
Steghe me fecit." 2)

Zie Eekhoff, Beschr. v. Leeuw. ï , bladz. 331 en S32.

Oostrum. De klok aldaar heeft een randschrift, maar
dat moeilijk te ontcijferen is, wegens ouderdom. Zij schijnt
gewijd te zijn aan eenen Bisschop of aan Maria; althans
ziet men aan de ééne zijde het beeld van een bisschop, en
aan de andere dat van Maria, dragende het kind Jesus
op haren arm, terwijl er in het bovenschrift maar kleine
beeldjes bij afwisseling zijn geplaatst.

Dús liet bericht van Mr. I. B. Zuidema te Oostrum aan
het Fr. Gen. — Ik acht de klok uit den tijd van dien te
Hallum, Oenkerk, Beers. Is de Bisschop ook de Zalig-
maker ?

1) Er was een mensch van God gezonden , wiens naam was Jo-
hannes. Ten tijde van den pastooi1 Egbcrt en den hoveling Frerik
Feithma in Deinum heeft Johannes ter Steghe mij gemaakt. In het
jaar des Heeren 1543.

Pastoor Egbort komt voor in het Benific. boek , bladz. 350 en Reg.
v. aanbreng I I , bladz. 3.

Het stamboek v. d. Fr. adel vermeldt de Deinumer tak der Feitsma's
niet; maar het Benfi. boek , bladzijde 352 , wél. Van Rijn oudh. v.
Fr. I I , bladz. 282 noemt do stins Feijtsma te Deinum.

2) Heilige Petrus. Ik geloof in God , den Vader , den almachti-
gen schepper van hemel en aarde. In het jaar 1544 heeft Johannes
ter Steghe mij gemaakt.
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Rijperkerk. »Anno dm, MVcXLVI daer bi, doe goet
frans hachser mi. pastoer heer Johan knotteman Sitzen
Lubbesen gerief luivesen johan coertsen Bocke mennesen
edse himesen vogede wese." 1)

Voorts staat op deze klok aan de eene zijde Simson, worste-
lende met den leeuw, en aan de andere Delila. Deze voor-
stelling behoort met andere, als Daniel en Bathseba, Salomo
en zijne vrouwen, tot een moralischen beeldencyklus, die,
in den geest der Monnikken, den onheilvollen invloed der
vrouwen, en naar den geest der latere middeleeuwen, de
almacht der liefde voorstelt.

Zie Otte, Handb. d. K. Arch. I , s. 499.

Lekkum. De tweede klok :

»1548 -f- in omnem terram exivit sonus eorum. Grherardus
de Wou me " 2)

Dorpsbeschr. in Ms. bij het Fr. Gfen.

Dongjum. De klok aldaar weegt 700 Ned. ffi. Opschrift:
»1553. lek Her Fedde Pastoer in Donchum. M. Har-

men van Oldensael en M. Gferrit van den Dam."
Volgens getuigenis van Ds. Adama.

Gaast (Schoterland).'
»Juliana ben ik geheten

desse kerekmestren
hebben mij lest doen geten
anno domni 1556

1) De namen van deze voogden zijn: Sijttie Liobbaz (aanbr. I,
227) a Sijtze Lubbeszoon ; Gerleff Lijwaz (aanbr. I, 228) a Gerlof
Lieuweszoon; johan Coertsen -3 johan Coertszoon; Bocka Mennesz
(aanbr. I , 228 ö Boeko Minnes (Benef. boek bl. 106) s Bokke
Minnes ; edse himmesen ü edse hummeszoon.

2) 1548. over de gansche aarde is hun geluid uitgegaan. G. van
Wou heeft mij (gemaakt).
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Gerit Zwolken
Herman van moowijck
Peter dops
Jan Kerpnek."

Uit de dorpsbeschr. in Ms. bij het Fr. Gen.

Boer. D Wilhelm Wegewart fundebat anno MVLXI. -j-
Veni sanete Spiritus. 1)

Volgens getuigenis van Ds. Buscher.

Schingen. Aldaar is de torenklok opgeruimd en vergoten
in 1877. Zij bevatte :

»Sanctus Johannes vocor. Thomas Bot et Wilhelmus ab
Aelten me fecerunt 1569." 2)

Yolgens getuigenis van Mr. A. Quaestius.

Beers (Friesland). Op de groote klok aldaar vertoont
zich aan de zijde naar het oosten eene afbeelding van den
Zaligmaker, die met de rechterhand de twee voorste vin-
geren opsteekt, en in de linkerhand de wereld draagt.
Boven aan den rand, nevens of boven het beeld leest men :
»Salvator mundi salva nos." 3) Yerder »Thomas Both en
Wilhelmus van Aelten me fecerunt A° Domini 1569." 4)
Een weinig lager nevens het beeld staat: »Julius van Bot-
nia, Grietman des Baerderadeels, Heer Dominicus Eelkens
Pastoer, Crispinus Crispini vicarius, Joclium van Unia en
Trijn sijn Wijf."

1) "Willem Wegewart goot (mij) in het jaar 1561. Kom heilige
Geest!

2} Heilige Johannes heet ik. Thomas Bot en Willem van Aelten
hebben mij gemaakt 1569.

3) Heiland der wereld behoud ons.

4) Thomas Both en Willem van Aelten hebben mij gemaakt in
het jaar des Heeren 1569.
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Op de kleine klok ziet men een af beeldsel van Maria,
dragende op den rechterarm een kindeke, en in de linker-
hand de wereld, versierd met een kroon op het hoofd ,
omringd met sterren. Onder haar voeten heeft zij de maan,
die door een slang omslingerd wordt. Boven aan den rand
staat boven het beeld: »Sancta Maria vocor." 1) Vervol-
gens in het rond: »Thomas Both en Wilhelmus de Aelten
me fecerunt 1569." Wat lager nevens het beeld staat:
»Evert Jans soen en Peter Hettes kerkvoogden. Auke van
Unia, Hessel Bijords soon, en Lolck Unia sijn wijf."

Volgens getuigenis van E. M. van Burmania.

Huizum. Op de tweede klok:
»Sijbrant van Cammingha, Epo van Douma, Hessel van

Feijtsma hovelingen tot Huisum. Thomas Both me fecit 2)
1582." — Voorts de wapens der drie genoemde edelen.

Zie mijn Kerk toest. v. Huizum v. d. Herv., bladz. 11.
Leeuw., bij H. Kuipers,- 1875.

Berlikum (Friesland).

»Mensehe als gi hoert
des klockx geslach
denkt op stervensdach.
Willem Wegewart goet
mi in 'tjaer 1593." 3)

Volgens getuigenis van Ds. de Boer, thans te Bozum.

l) Heilige Maria heet ik.
De sterren om het hoofd van M. , en de maan onder hare voeten

worden verklaard door Openb. 12: 1. De slang door Genesis 3: 15.
'2) Heeft mij gemaakt.
3) In hetzelfde jaar werd de klok te Vianen gegoten met het op-

schrift : „Al mijn geluijt vrouch en sp.iede Sijn vermaen van Gods
weldade. Thomas Both me fecit 1593" en die te Werkhoven met het
opschrift : „lek slae na den tijt,
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Echten. sYerbum Domini manet in Eternum. Corneliys
Ameroij me fecit. Patroon van Echina Laurentius. anno
1597." 1)

Yolgens mededeeling van de Heer A. J. v. Bergen te
Heiligerlee, die toen deze oude klok in zijne fabriek had
staan.

Nijholtpade. »Anno salutis nostre 1598. Aliis inservi-
endo consumor." O. i.: In het jaar van ons heil 1598.
Door anderen te dienen word ik verteerd.

Wolsum. Terwijl op de grootste en oudste klok aldaar
niets staat, leest men op de kleinste: »Henrick Wegewaert
maeckte mi in der Stadt Campen anno 1598."

Yolgens Ds. H. van Berkum.

Zie hier achter hoee klokken uit hetzelfde jaar, te Spij-
cker in Staats-Ylaanderen en te Domburg.

Allingawier. »Henrick Wegewaert maeckte mi in der
stadt Campen. anno 1599."

Yolgens wijlen Ds. Tiddens.

Nijlamei'. Op de zware dorpsklok leest men :

»Tot Godis Lof Er Ende Pris Is Des ïïeeren Name
Gebenedit. Wilm Wegewaert Got Mi to Deijnter. Anno
1599/'

Yolgens Ms, bij het Fr.- Gen.

De ure vreueht oft stiijt ,
Dankt God mot vlijdt,
Dye 't werk ghebenedijt.
Thomas Both me fecit 1593."'

Zie Nav. XIII , bladz. 12. Beide klokken hebben tot wapen drie
zuilen, hetzelfde als dat van Bevorwaard.

1) Het woord Gods blijft in eeuwigheid. C. Am. heeft mij ge-
maakt. Patroon van Echten is Laurentius. In het jaar 1597.
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Men vergelijke voorts met bovenstaande opschriften uit de 16de
eeuw nog de volgende:

Karkhorgen in Oostfr. „Maria heet ick (dat) Carspel tho Borgen
heft my Anno MCCCCO."

Ostfr. Monatsblatt XII. Febr. 1884. 2 Heft s. 49—61.

Posterholt in Limburg. In Goth. letters :
„Sancta Maria benefactoribus
his vitam aeternam exorato.

Anno 1500."
D. i. : Heilige Maria, bid Gij voor deze weldoeners het eeuwige

leven.
Nav. IV, bijbl. blz. 28.

Borger in Drenthe. Deze klok is afkomstig van de A-kerk te
Groningen.

„Gerhardus de Wou me feoit anno MCCCCCI f lauda Sanctum
Martinum quoties pulsor rogo." D. i. : Zoo dikwijls ik luid, vraag
ik, prijs den H. Martinus.

Romein a. w. bl. 259.

Tiel. De oudste klok :
„Maria est nomen meum
Benedictum est nomen domini

a° 1501."
D. i. : Mijn naam is Maria. Geprezen is de naam des Heeren.
Chronieon Tielense p. 557.

Kloosterburen. „anno domini MCCCCCI. hostibus orate pro vestris
Stephanus optat. gerhardus de wou me fecit." D. i. : In het jaar des
Pleeren 1501. Stephanus wenscht, bidt voor uwe vijanden. Gerrit
van Wou heeft mij gemaakt.

Volgens Ds. P. Boeles Jun.
Utrecht. Zes klokken in den Dom.
1. „Salvator dieor. Cieo templumque forumque

Aeterna tartareas ac stijgeas tenebras
Ventos astrigeros. Clangore soni diapason
Perque vemus sed mentes juvenumque senum
Sum penetrans voce solida dulcore latenti
Talis honor nee post condita tecta fuit
Gerhardus de Wouw 1) me fecit.
Anno Domini MCCCCCV."

1) Deze klok is versierd met twee schoone Salvator-beelden, en
randen van leliën en eikenbladeren. Haar toon is G, en van buiten-
gewone kracht en schoonheid. Eene afbeelding van haar komt voor
in het Gildeboek t. a. p.
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D. i.: Ik heet Salvator. Ik beweeg kerk en staat, het eeuwige ,
de helsche onderaardsche donkerheid , de sterrendragende winden. Door
de klank van het geluid vormen wij het octaaf, maar ik doordring
met vaste maar liefelijke stem de zielen van jong en oud. Zulk een
eer is er na het stichten der stad niet geweest. Gerh. de Wouw
heeft mij gemaakt in het jaar des Heeren 1505.

2. „Sum regina 1) Maria posi virgoque tonantes
nempe potens matrona sacri patris inclita mater
Eterno mansurumqve gcro tempore nomen
Insidias calcans astusque dolosque superbi
Demonis et rabidas acherontis contero flammas.
Gerhardus de Wou me fecit Anno Domini

MCCCCCV."
D. i.: Ik ben Koningin Maria, door alle eeuwen onbevlekt , en

maagd , den donder meester, de vrouw des heiligen Vaders, de be-
roemde Moeder, ik draag ten eeuwigen tijde een naam die blijven
zal, veracht de lagen en listen en bedrog van den trotschen duivel
en betem de woedende vlammen van de hel. Gcrh. de Wou heeft mij
gemaakt in het jaar des Heeren 1505.

Posi }s eene verkorting voor per omnia secula immaculata.
3. „Marfinus 2) mihi vox quum detono modo

Defensor patrie procipuo ehori
Trajectensis ero civibus et meis
Alter morus ubi tempora disgruunt
Gerhardus do Wou me feeit Anno Domini

MCCCCCV."
D. i. : Martinus is mijn naam ; als ik mijn donderend gelui doe

hoor en zal ik slechts de verdediger zijn van het vaderland en vooral
van de Utrechtsche kerk, en voor mijne burgers een andere zwarte
waar de tijden verwoesten.

Het alter morus, een andere zwarte . vindt zijne verklaring hierin,
dat Martinus niet slechts met een gans maar ook met een zwarte
specht, de geluk aanbrengende Martinus-vogel, wórdt voorgesteld.
Disgruunt s diruunt ?

Zie Otte , Handb. d. K. Kunst-archäologie 1 , 4 , s. 588.
4. „Ventat hic custus Catharinas profanus

Subjugem reddam Michael superbum
Nexibus diris ego cum ministris per diatesron 31
Gerardus de Wou me feeit Anno Domini

MCCCCCV'.

1) Deze klok heeft twee beelden van Maria met het kind , en den
toon A.

2) Deze klok heeft twee Martinus-beelden en toon H.
3) Deze klok heeft toon C . en renaissance ornamenten.



KLOKKE-OPSCHRÏFTEK. 215

D. i.: Komt hier de goddelooze bewaker van Catharina ; ik Michael
zal met mijne dienaren den trotsche met een harden dood onderwor-
pen maken , door een kwart. 1) Ger. de Wou enz.

Voor nexibus zal wel necibus gelezen moeten worden ; en per dia-
tesron, door een kwart, zal wel aanduiden door het gelui van vier
klokken.

5. „Est baptista Johannes sonus et tonus
Dulcis cum diaponte venio Deo
Charus saneta patrum luxque fide fiii
Et spe vasti hermi decus. 2)
Gerhardus de Wou me fecit Anno Domini

MCCCCCV.1"
D. i. : Het is Joliannes de Dooper ; klank en toon zijn liefelijk;

met de kwint (d. i. als vijfde klok) kom ik , geliefd bij God , en door
mijn geloof en hoop ben ik ecu heilig licht der vaderen en een sieraad
der eenzame woestijn geweest.

6. „Peccatrix pia sum plenaque laude
Magdalena tonus cum diapente
Sponsi perque pedes balsama nardi
Ac ludi lacrijmas erin e rctrivi. 3)
Gerhardus de Wou me fecit Anno Domini

MCCCCCV."
D. i.: Ik ben Magdalena , eeno vrome zondares vol van lof; (mijn)

toon (meng ik) met de kwint (met de vorige klok) ; des bruidegoms
voeten heb ik met nardus-balsem en de tranen der zonde met haar
afgedroogd.

7. De zevende en laatste nog aanwezige klok is de Adrianus-klok
en heeft enkel den naam van den maker van Wou en het jaar 1506.—
De zes , die er voorts nog geweest zijn , Agnus major. Agnus minor,
Pontiano, Campana crucis , Remigius en Thomas, zijn versmolten
voor het Carillon.

Zie Gildeboek t. a. p. bl. 124—126.

1) Zie over Catharina Alt a. w., s. 172 en over Michael s. 39. Mi-
chael komt hier voor als de beschermer van Cath. tegenover haren
vervolger, of misschien van haar lijk, dat door de Engelen, volgens
de legende, op Sinaï werd gedragen , tegenover den duivel, gelijk hij
(Michael) met hem over het lijk van Mozes twistte. Jud. v. 6, 9.

2) Deze klok heeft toon D , en renaissanse ornamenten.

3) Deze klok heeft E tot toon, en is versierd met gothieke
fleurons.
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Soest. „Jhesus. Maria. Johannes baptisfca is myn nam
myn ghelui is voor God bequame
den levenden roepic - den dooden overludic.
Wilhelmus de Wou me fecit anno MCCCCCVI."

Zie Gildeboek t. a. p. bl. 113.

Viersen. „Anno Domini M vunf hondert en zes Johs. de Venlo
me fecit. Maria is der name mijn , met sent Helena en Agatha. Des
Thuijr wijllen wijl' verwaren vor dat helsche Fuijr. et verbum caro
factum est" (en het woord is vleesch geworden1).

Tijdsclir. d. vereeniging voor Noord-Ned. muziek-geschiedenis I ,
1ste stuk, bladz. 35 enz.

Antwerpen, „f Karolus e Celso Castellae Rege Philippo
Ortus av' civ' Manimilianus erat
Illius auspicio numeros et nomina sensi
Ter genimis curis hic mea fata terens."

Daaronder is een rand, waarop de vuurslag , de steen en de vonken
van de orde van het gulden vlies zijn afgebeeld , en voorts :

„f Naniq. dies horis distringo bis dnodenis
O ve<3 Deus pellat bella facesî cano.

K Cotereau Thesaiiq
Wilhelmus Moer cum fratre Jaspare
me conflaverunt anno Dni MCCCCCVII." 1)

Sirkwenim in Oostfr. „Maria Augustinus bin yek ghehiten unt in
jaer MCCCCC unde VIII darby doe goet Arent von Wem 2) my. f'

Zie Harkenroth a. w. bl. 211.
Schoonhoven. Groote klok:

„St. Bartliolomaeus is myhen Naam
Tot Geluy van Gode ben ik bequaam

Willem Moer en Jasper zijn Broer hebben mij gemaakt in het jaar
1510."

Zie beschr. der stad Schoonhoven , te Gouda bij Gijsbert en Willem
de Vrij , 1762.

1) Ik vertaal dit opschrift dus:
Karel (is) gesproten uit den hoogen koning van Castilie, Philippus;

zijn grootvader was (onze) burger Maximiliaan. Onder diens macht
heb ik met driedubbele zorgen getallen en namen waargenomen, hier
mijn lot slijtende.

Want de dagen verdeel ik in twee maal twaalf uren , en ik zing
o! dat God oorlog en brand weere. K. Cotorau Tbesaus's. Willem
Moer met zijn broer Jasper hebben mij gegoten in het jaar des Hee-
ren 1507.

2) Ik vermoed, dat dit Wou zal moeten zijn. Zie op Stiens 1381.
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Op deze klok is' het wapen van Henegouwen en ook dat van
Schoonhoven.

Schagen. Een der drie klokken in den toren der Oatholieke kerk
is, volgens dan Heer van Bergen te Heiligerlee , die deze klok daar
leverde, gekocht te Midland. Zij heeft tot opschrift bovenaan:
„Sanetus Willibroidus bim ick ghieheten dye perochianen van mids-
lants hebben my laten ghieten Int iaer ons heren MCCOCCXII. heer
tyerick pastoer." In het midden der klok aan den kant van sanetus
"Willibroidus: „dum trahor audite voco vos ad gaudia vitae. ioliannes
bremensis me fecit" ; en aan den anderen kaat: „wybrant hotthye
sone pieter meynert soen gerrout sipke soen ode hoenye kerckfoeghedë
do ter tytt." — Voorts staan er figuren, cirkels , op deze klok ,
waarvan de een grooter is dan de ander; voor Sanetus Willibroidus
een; achter het jaartal 1512 ook een, maar grooter dan de vorige,
waarin fig. 13 plaat I met letters om den rand , die niet te ontcijferen
zijn 1); voor den naam wybrant twee , eerst een grootere , dan een klei-
nere ; en achter meynert soen drie, eerst een grootere, dan een klei-
nere , daarna een zeer kleine. Cirkels waren het symbool der eeuwig-
heid. Twee bijeen herinneren misschien aan de Moeder en het kind;
drie bijeen aan de drie-eenheid. Zie bl. 159 noot 4. Deze klok weegt
935 Kilo. Volgens vriendelijk en nauwkeurig gegevene opgave van
den Heer Chr. Philippona , deken en pastoor te Schagen.

Oldenzaal. „Fregit insanus rabie sicamber
Keddidit sonus decus atque nomen
Integrum Plechelme tibi Gerhardus
"Wou Schonenborch et socius Johannes
Tertio plus mille^decemque junctis
Quinquies centum fuit hoc sub anno

MCCCCCXÎII."
Onder het opschrift staat: „Laus Deo." 2)
Zie Gildeboek t. a. p. bl. 129.

Uraden. In liet jaar 1518 goot Joannes Seoneborgh , met zijnen
zoon Wolter, vier klokken voor Emden.

Op de 1ste staat: „Sum Salvator ego , similis cognomiue Christo."
D. i.: Ik ben de Heiland, naar den naam aan Christus gelijk. — Zij

1) Is deze figuur ook wellicht het bisschoppelijk wijdingskruis ? —
Zie Otte a. w. 1, 133.

2) De onzinnige Gelderschen hebben hebben (a) met woede gebro-
ken. Gerardus van Wou heeft met zijn compagnon Johannes Scho-
nenborch U o ! Plechelmus ! klank en sieraad en naam ongeschonden
weergegeven. Dit is geweest in het jaar 1513. Gode zij lof!

Zie over Skamher Noltenius Lex: antibarbarum , p. 160.
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weegt 9600 ponden, en heeft aan weerszijden een Christusbecld met
den aardbol. Het opschrift staat in Gothische letters.

Op de 2de , 7100 ponden zwaar , staat een Maria-beeld met het
Christus-kind, en heeft in latijnsche lettsrs: „Me Mariam voeitant
divinae virginis instar." D. i. : Maria heet ik , gelijk de goddelijke
maagd.

Op de derde , 5042 ponden zwaar, staan de namen en beelden van
de beide patronen van kerk en stad Kosmas en Damianus , met het
opschrift: „Sanctorum mihi sunt modicorum nomina fratrum." D. i. :
Ik draag de namen van de heilige broeders geneeskundigen."

Op de 4de staat een latijnsch opschrift , waarvan ik alleen de ver-
taling gevonden heb , aldus: „Damit dir einst nicht verborgen bleibe
die Jalircs- und Monatszeit (meines Entstehens) beachte die Daten
ff und gs, denn zur selben Zeit , wie diese , bin ich aucli gemacht
auf Kosten der dort vermercten Verwalter. Joannes Sconeborgh hat
mir den namen Margaretha gegeben. Gott sei Lof!''

Vroeger waren er bovendien nog twee andere klokken van denzelf-
den gieter uit het jaar 1521. De eerste heette „de klok van den Hei-
ligen Petrus en Paulus" en de andere die van „het Heilige kruis."
Beelden en verzen waren er niet op. — Den 24 Febr. 1779 brak, bij
het luiden, de balk waaraan deze klokken hingen. Zij stortten be-
schadigd neer. en werden met drie andere, in Juni van hetzelfde jaar,
tot een gewicht van 13718 ponden, voor 6218 Gld. verkocht, ten
behoeve van het nieuwe orgel, den kansel en drie lichtkroonen. De
eene klok kwam naar Woltzeten , de andere naar Landschaftspolder.

Ostfr. Monatsblatt.

Larrelt in Oostfr. Op de groote klok :
„Johannes Schonenborch me fecit. f Anno dni MCCCCCXXIIII

exaltâeionis Scë crucis. Sanctus Joliannes baptista hoc opus cöplevit
tempore illustris et nobilis Edzardi Comitis frisie orientalis et venlis
Theodorici Valken, pastoris. Laus Deo.'' 1)

Op de kleine klok:
„Do me schreef MCCCCCXXIIII daarby do goet Johan Sehonêborch

mi. Maria is min name. min gheluit si min Goede bequaem."
Zie Harkenroth a. w. bl. 271.

IJzendoorii. De klok aldaar is uit eene poort te Edam gekomen ,
en bevat: i^Iit Jaer ons Heeren

1) Johannes Schonenborch heeft mij gemaakt. In het jaar 1524
op den dag van de verheffing van het H. kruis. — De H. Johannes
de Dooper heeft dit werk tot stand gebracht ten tijde van den be-
roemden en edelen Edzard Graaf van Oostfriesland en van den eer-
waarden Theodoricus Valken pastoor. Gode zij lof!
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MCCCCCXXVI.
Ter Eeren Goedts

C O/'
Zie Nav. Jaarg. XXVI 17.

Steen. „Henrick Ellinek. Rolef Tilen. Willem ten Holthe kcrck-
foegden. — Sanctus Nicolaus is myn name. myn geluyt zy voer God
bequame. Geert van Wou, Jan ter Stege goten mi do më sereef
MCCCCCXXXII daer Bi."

Romein a. w. bladz. 302.

Delft. Tweede klok van de oude kerk :
,,Anno 1536 Wilt wel verstaen
heeft my den brand heel doen vergaen
maer door genaden van boven hoych gepresen
bin ick Maria 't jair 39 weder geresen.
Gerrit van Wou ende Jan ter Stege goetcn my."

Zie v. R. oudh. van Delfl. bl. 20.

Schoonhoven. Op het Wachtklokje :
„St. Salvador is mijnen Naam
Myn Geluy zy Gode bequaain.

Anno 1540."
Zie a. Beschr.

Delft. Eerste klok van de Nieuwe Kerk:
„Doot, duvel noch hel en mach mij niet schaden
Want mynen naam is Jesus vol genaden
Jan ITuigensoen , Pieter Pietersoen , meesters van der kereken
Met meester Joost Heindricksoen ende Hubrecht
Aartsoen om deuchts verstereken
Deden my gieten het blyckt hier claar
By Jan Moer doe men sereef MCCCCCL in t selfde jaar." I)

Zie Kabinet van Nederl. en Kleefschc Oudheden deel III.

Tiel. Eerste klok , maar nu verkocht:
„Uit Jesse ben ick ghesprote
Maria soë is mjTien naam
Jan Moer heeft mii ghegoten
Soct van ghcluit nut ende becjuacm.
In 't jaar MCCCCCLI."

Tielsche Courant 27 Juni 1881.

1) Deze klok bestaat echter niet meer. In 1812 of 1813 is zij te
gelde gemaakt, omdat de geldmiddelen van Delft. ten gevolge van
de Fransche overheersching, uitgeput waren.

Nav. I V , bijbl. bl. 82.
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Tweede klok: „Martijnus heijt ick
Den doden overluy ick
Donder blicksom ende ander
Quaet weer verdrijf ick
Jan Moer maeekte mij
In 't jaar MCCCCOLII."

Tielsche Cour. 27 Juni 188l.
Derde klok: „TJrsula is myn naem

ïck bin goet ende wel geraeckt
J, van Moor heeft mii gemaeckt
Int jaer des Heeren MGCCCCLII."

Zie Nav. Jaarg. XXXI. 566—567.
Vierde klok: „Salvator is mynen naein

Ick bekeer de dooden
En de levenden roep ick
Tot Gods dienst,
Jan Moor maeekte mii
Int jaer MCCCCCLII.
ïïubert Ghysbert ende Willem do Haze

kerekmeisters tot Thiel."
Zie Nav. t. a. p.
Vijfde klok: „Laurens is miin naem

Miin gheluit . . . . . . . .

Jan Moer maeekte mii
Int jaer ons Heeren

MCCCCCLIV."
Zie Nav. t. a. p.

Leegkerk (Groningen). „Katelina ben ik, ghegoten van Jakop
Vachevene te Meehelen , binnen in 't jaar ons Heeren MCCCCCLI1II."

Volgens Dni P. Boeles Sen. en Jun.

Zàlt-Bommel. In 1558 werd de klok gehangen met het opschrift:
. „Anno vijftienhonderd acht en dertig om

Donderde de toren van Bommel om
Actum faetum donder om
Heer der Heeren nooit weer om."

Zie N. C. Kist, Ned. Bededagen I , bl. 23/.

Doetinchem. De groote en nú verkochte klok:
„Salvator dicor, inimieos peilere nitor convoco viventes pulsu plango

morientes Wilhelmus Wegewart me fudit Anno Domini MDLXIV." 1)
Standaard, 1 Juni 1875.

1) Salvator word ik genoemd , de vijanden tracht ik door mijn
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Delft. Tweede klok der Nieuwe kerk .-
„Ursula is ïnynen naam

Jan Moer met Cornelis syn £oon hebben my gegoten
Tot Godtsdiensten te wesen bekwaam
In t jaar MCCCCCLXV."

Zie a. Kabinet enz.

Delft, Op de eerste klok der Oude kerk :
„Sacrosanctae individuae Trinitati

Uni soli Deo vero et vivo S.
Dese Clock is gegoten ter eeren des hoechwairgho heylige Drievul-

digheyt, eens waerachtichs onverscheyden Godheyt (loer Heindrick
van Trier in 'tjaer ons Heeren 1570 Kerckmeester wesende Sasbouts-
soen ende Lambrecht Michielssoen." 1)

Zie v. Rijn a. w., bl. 20.

Gieten. „Salvator mundi salva nos omnes. Sancta Dei genitrix
virgo Maria ora pro nobis. 1570." 2) — Er staat voorts nog een
Christus-beeld met een wereldbol in de linkerhand , en een Maria-
beeld met het kind in de armen. En dan : „Dominus Johannes
Husinck Curatus. 3) Wouter Seonöborg goet mi."

Zie Komein t. a. p. bl. 66 en bij Beers boven bl. 210.

Groningen. Martini toren. De drie klokken hangen op een eiken-
houten klokkenstoel, allen op gelijke hoogte.

1. De grootste der drie, wegende ongeveer 7000 kilogram , heeft
een diameter van 2.25 meter.

Een legende , welke echter met het randschrift in tegenspraak is ,
zegt, dat de klok door de Franschen te Appingedam gestolen werd ;
maar op hun terugtocht, nabij Groningen overvallen . moesten zij dit
zware lichaam achterlaten en namen de Groningers er bezit van, die
het met veel moeite uit een sloot ophaalden en hierheen voerden.

Boven aan deze klok is een drievoudige rand ; de bovenste is als
fries behandeld met vierkante vakken, waarin afwisselend een man-
nen- en een vrouwenkop is geplaatst.

Daaronder volgt deze tekst:
$ Do men schreef 1577 . jaer: in martio den 15" dagh 's nachts

gelui te verdrijven , de levenden roep ik te samen , de dooden betreur
ik. Willem Wegewart heeft mij gegoten in het jaar des Heeren 1564.

1) Het laatste gedeelte van het opschrift is de vertaling van het
eerste.

2) Heiland der wereld behoud ons allen. Heilige Moeder Gods ,
maagd Maria, bid voor ons.

3) Heer Joh. Husinck priester.
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o . 10 ure verwaer: de tore brade m & groet beelaech als de soldate
ware vertrokken welche do quade pickvate geschach: 4>

En daaronder de volgende :
•#> ün verloere het schoone ackoord va clocke D - jo . eelts . & .

tn. radick koenick beide pastore int' leve d . evers simos . egbert Sf
ubkena joe harma wieriek . duirt , ulger . vogde . weren <%>

H. V. T.
(Als gietmerk komt op deze klok voor , een dubbel koppige adelaar

met de wapens van Groningen , en twee malen een beeldje , voorstel-
lende de Verrijzenis van Christus.)

2. Naast de groote hangt aan de zuidzijde eene klok, die 5000
K.G. zal wegen en een diameter heeft van 1.75 M.

Het ornament van den bovenrand komt overeen met dat van de
vorige : fries met koppen en pilasters.

4= Senatus populusque groningensis me conflari voluit, doet: joe :
eelts M radingo coeninck. pas everardo simois. <&

egberto. ubkena. harmano wierinck. juniore et durardo ulger. edit.
anno . dni 1578 . henricus . de treveris . me . fecit 4=

(Gietmerk : dubbel koppige adelaar met de wapens van Groningen.)
3. Aan de noordzijde hangt eene klok met 1.80 M. diameter en

ongeveer 5000 K.G. wegende.
Hetzelfde georneerde fries met kolommen , en mannen- en vrouwon-

koppen.
4= senatus . populusque , groningensis. me . eonflari . voluit . jo-

hanne thedema . theodorico . schaffer. •#•
•#> regnoro . alberda . et . johanne . wierinck . coss . anno . dni

1578 . henricus . treveris . me . feeit. ^ 4=
Prov. Gron. Cour. 30 Dec. 1884.

Pogum in Oostfr. De tweede klok:
„De Gemente tho Powen arm unde riek hebben mi laeten goten

tho geliek. Hans der Borch goet mi 1579."
Ostfr. Mon. blatt XII , Mai 1884, Heft 5, s. 228.

Hatzum in Oostfr. Vesperklok of Middagklok:
„Hans der Borch goet mi MDLXXX."

Mariencoor in Oostfr. Kleine klok :
„Hans der Borch goet mi to Embden MVcLXXXI." (1581).
Ostfr. Mon. blatt XII , Apr. 1884, Heft 4 . s. 121 u 157.
Pewsum in Oostfr. De Powelsche klok. Deze is naar den ouderdom

daar de tweede , naar de grootte de derde klok. Aan de kroon heeft
zij : „Do Edtzardt der anderde der Graefschoep Ostvreslandt waes ein
regerender Heer, Heft de Gemene to Peusu desse Kloeke laten geten
to Godes Eher. Anno 1587. Fri (Februari) Got Gert Powels mi.—
Theodoms Sprongius Pastor. Peter Tammens. Peter Jacops." Boven
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en onder het omsehrift is de klok door een krans van Acanthus-
bladeren versierd, buitendien door verschillende wapens en twee groe-
pen van teekens. De eerste groep beteekent wel Petri (een sleutel
tusschen P. en T.) , do tweede Pauli (twee overelkander gekruiste,
zwaarden tusschen P. en J. De klok is alzoo Peter Paul te noemen .
vulgo brandklok geheeten.

Ostfr. Mon. blatt XL Nov. 1883. Heft 11.

Koevorden. Eerste klok:
„Te Deum Jaudamus. Te Deum confitemur. Wilhelmus Wegewart

fundebat Anno MV°LXXXV1II." 1)
Op de tweede van denzelfden gieter en jaar:
„Lovet den Heere mit Cimbalen."
Zie Romein a. w. bl. 250.

Jemmingen in Oostfr.
„Ego vocor Maria. Signum dono coro fleo funera , festa decoro. 2)

Harmen Wornckens. Johan Jacobs hillige M. Anno 1589 Fri doe
goet Gert Powels mi thoe Emden. Theodorcus Nicolai Johannes
Barll Pastoren."

Harkenroth a. w. bl. 329.
Katwijk aan Zee. Groote klok:

„In liefde accort is Katwick wort. huych arianz. cornelis Claesz.
koek kerekmeisters. wilm. wegewaert goet MI. in deventer 1594."

M. W. L. v. Alphen, Nieuw kerk. Handb. 1878. bl. 149.
Spijcker in Fransch Vlaanderen heeft boven .-

„Gegoten is dese kloeke goet van toone ,
Hijdoone ;

Te eeren tsinte Lenaert patrone
schoone

Van Spijcker , tot een memorie bequaame.
Lienaert

Is deze clocken excellente naeme.
Int jaer

Achten en negentich duijst ende vijfhondert.
Men salse luijden alst blixemt oft dondert."

Beneden om den rand:
„Sij is gemaeck ten tijde, hoort mijn verclaren
Dat dees notaebel persoonen in 't leven waren :
Heer Lucas Cossijns pastoor ende Cornelis Cent alsvooren,

1) U God ! prijzen wij. U God ! belijden wij. Willem Wegewart
goot (mij) in het jaar 1588.

2) Ik heet Maria. Ik geef der kerk het teeken. Ik betreur de
dooden. Ik versier de feesten.
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Jan Van de Kerchove, Omaer Osier, kerekmeesters gecooren,
Matthieu Van den Pitte, Malliaer Van der Beker op dat termijn,
Jan Cent, Jan Coslaert coster , die laetent al goed sijn,
Pieterneles Pasehier, Gouderis , prochiaen , woenachtig
Binnen Spijcker, Godt sij haerlieden gedachtig ,
Met noch meer ander , die nu noch leven;
Godt wille ons allen sijn eeuwig rijck geven ,
Met peters en meters die aen
Dese cloeke sullen hantslaen
Tes al goet dat eeren Godt."

Deze klok is gegoten door Marcus Leserre , en is nog beladen met
14 medaillons , die verschillende wapenschilden en eenige zinnebeeldige
voorstellen vertoonen.

Zie Nav. 1882 , aflev. 6 , bl. 335.

Domburg. De klok aldaar is in 1598 te Deventer gegoten door
Wilhelmus Wegewaert.

Zie Nav. Jaarg. XXV , bl. 490.



Klokken uit de 17de eeuw.

Engelum. Op de kleine klok :
»Anno domini 1600 refecta et refusa sum in honorem

Dei et usum Englumae. Henricus Meurs fecit 1600." 1)
Volgens Ds, Reddingius,

Hempens. Grootste klok:
» Henrick Wegewart heeft mi ghegooten in der stad

Campen 1601."
Volgens Ds. J. H. v. LJssel.

Hijum. Kleine klok:
»Henrick Wegewart heft mi ghegooten in de stadt

Campen 1602."

Oosthem. »Henrick Wegewaeret maeckte mi in der
Stadt Campen Anno 1602." — Volgens opgave van de
Gebr. v. Bergen te Midwolde, die in 1884 in plaats van
deze klok eene nieuwe leverden, waarop de namen der
drie kerkvoogden staan: M. W. Zijlstra, II. P. de Boer,
K. G. Damstra.

Sliens. Op de derde klok :

»Anno Dom. MDCVII. Gregorius van Hall goth mi.

1) In het jaar des Heeren 1600 ben ik tot eer van God en dienst
van Engelum hersteld en hergoten. Hendrik Meurs heeft (mij) ge-
maakt 1600.

Vroeger was er dus eene oudere klok.
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Gregorius Ehetus bin ick genannt over den dooten betaamt
den levendige roepe ick tot de dienst Godes." 1)

Ms. van Ds. Komein.

Warstiens. »Eltse Dovwes. Tgetse Hillis. Inne Rijwck
Fockes. Idse Ages. Fecke Reiners. in de dorpe warsteij
Claessen. Dovwe Eidses. Gregorius Hallensis M. F. anno
1607."

Uit hetzelfde jaar is het opschrift op de tweede klok te
Veenhusen in Oostfr. :

» Christiamis Victor a Plettenberg, Capitaneus heredita-
rius 2) in Oldersum. Jacob Floris und Wibbe ïïermannus
hillige mans. 1607."

Ostfr. Mon.'blatt X , Dec. 1882. Heft 12.

Eveneens dat van de 3de klok der nieuwe kerk te Delft:

»Libertas. soli Deo Gloria. 3) Jan Burgerhuys me fecit

in MDB. 1607.
Vrijheid is mynen naam
In 't jaar ben ick gegoten
Als die ons achten t'saam
In slaverny gesloten
Te hebben fix en vast,
~Nu daartoe zyn gecomen
Dat sy ons desen last
Selfs hebben afgenomen."

Nav. I I I , bijbl. bl. 169.

1) Deze klok is zeker eenu vergotene , en draagt daarom den naam
Gregorius Rhetus, d. i. Gregorius van Tricr, de abt. Anders is het
vreemd , dat in den tijd der Hervorming aan cene klok de naam van
«enen Heilige werd gegeven, al had hij zich-ook verdienstelijk ge-
maakt voor déze streken.

2) Erflijk hoofd. Klaarblijkelijk is deze klok van Oldersum naar
Veeuhuscn overgebracht.

li) Vrijheid, Godo alleen eer»
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Tietjerk. sGregorius Gregorici Herrdorfer Halis Saxo-

niae Me fecit. Anno 1608. 1)
Niclaes Stellinckwerff pastor in tietjorka. Halbe Witizes

Suirdt pieters. Kerokvooohden tot der tijt."

Vrouwen-Parochie. » Gregorius van Hall ghot mieli in't

jar uns Herren M CCCCCCIIX. Gott is min bijstant.

Hoer macht U volck salioh vrij. Segend U erfgenamen

Bhj.
Gerrit Lintz en Cornelis Pieterz. Levardij. Volmagten."

Wommds. Kleine klok:

sHenrick Wegewart het mij ghegoten in der stadt Cam-
pen a55? 1611. f Offenhuijsen. Wattinga. Gosse Gosses.
Gerben G o s s e s . . . . . . son, Yongema. Lijauckema. Ailva.

Camminga. Heerma. Hoijtema. Hottinga Heerma. •— Die
Karckvoogden tot Wommels anno iGli."

Deze klok is zonder eenig lofwerk of verder sieraad.

Volgens vriendelijke mededeeling van B. I. Sitenga,
Mr. timmerman te Wommels.

Nijholtpade. Op de tweede Mok:

»Grheraert Koster goot mi tot Amsterdam anno 1611." —•
Zie den naam des gieters in Proeve eener haamlijst van
Toonkunstenaars enz., bl. 35,

Oudkerk. De kleine klok:

»Anno 1611' hebben dij Gemeente van Oldt-kerk laten
vergeten deze Clock door advijs edele Eerenf. Gerrolt van
Feijtsma en Claes Hiddesz te Potterîiille en Glaes Ruijrtsz
kerkvoogden. Gregorius M. F ."

Volgens Ds. Romein Ms.

1) Gregorius Gregorici Herrdorfer van Hall in Saxea heeft mij
gemaakt in het jaar 1608.
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Uit hetzelfde jaar is ook het opschrift te Meppel:

sïïeemt waer uwen tijd, wie dat ghij sijt, als ghij hoert
het clocken geslach, soe gedenck op den sterfdach. Tijs
Ketel scholtes in der tijt. Arend van der Put me fecit
Daventriae Anno 1611." Romein a. w. bl. 142.

Reitsum. »Hendrik Wegewart goot mij in der stadfc

Campen anno 4612. Jan Hendrik Tsipke Claessen Karck-
meisters tot Fledtdorp. 1) — In den dorp Reizen."

St. Jacobi-Parochie, De kleine klok is gegoten door

Hendrik Wegewart in den jare 1614.

Volgens Ds. W. Mebius.

De verkochte klok van Wijbelsum in Oostfr. was uit

hetzelfde jaar: »Anno 1614 hebben de Gemeene to Gerts-

wehr, Wivelsum unde Rodevorwarok disse kloeke laten

vergieten dorch mi Hans Nortmeijr."

Harkenr. a. w. bl. 302.

Pietersbienim. De groote klok van 1614 bevatte :
»O dot Gij sijt een onweert gast
Ghij compt aîst U best past
Leefde een yder nae Godes woort
Hij zoude van de dot niet zijn verstort,

Hector Oenema tot Pietersbierum, Wijbe Sijnders admi-
nistrateur van geesielijcke goederen.

"Wijbe Pobesz dorprechter, Pieter Lamckes, Spo Hoijtzes ,
Tjalling van Camstra tot Lijauckama.

Hendrik Wegewart goot mij in de stad Campen.

Edo Wijbez Temmerman heeft mij gelevert anno 1614."
Volgens Ds. Bruining en ds. Romein Ms.—Zie op 1878.

I) De dorpen Reitsum , Genuin en Lichtaard worden nop; „de
Vlieterpen" genaamd. Zie Fricsl. en de Friezen. Leeuw, , H. Suringar
1877 , bladz. 230,
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Workum. De kleine klok:

»Anno 1616 in Aprilius zonder verdrieten
Deed de stad Workum mij vergieten
Door Hendrik Wegewart op dat pas
Doen ik acht jaren te voren vergoten was."

Volgens den Heer W. R. Kuipers.

Suaivonde. »In 't jaer ons Heeren duizent seshondert
ende seventien heeft mij Hans falok van Neurenberg ghe-
goten in Leeuwarden. — Dominicus Cornel. Walsweer
franeq: verbi divini minister 1) in Suwolde."

Volgens Ds. Romein Ms.

Driesum. »ïnt jaer ons Heeren Jesu Christi Duijsent
seshondert ende seventien heeft mij Hans Falck van Nue-
renberg ghegoten in Leeuwarden."

Voorts vindt men op die klok verschillende wapens,
voorzien met leeuwen, vogels, sterren, koren, loof, bloe-
men, Neptunus drietand enz. enz. en daaronder:

Aan de oostzijde: »Juncker iacob ruffelaer Sjadde van
bungha." 2)

Aan de westzijde: sLijdvyeus roelandis van ghendt (mis-
schien Drenthe) minister in driesum."

Aan de zuidzuide: »Sypke reytses ende hillch gertpens
dochter."

Aan de noordzijde: sJuncker haio van rinia van bungha."

Zie Fr. Volks-alm. 4884, bl. 35 enz.

1) Dom. Corn. Walsweer van Franeker, dienaar des goddelijken
Woords. — Uit ditzelfde jaar was de grootste , maar nú in 1884 door
Gebr. v. Bergen van Midwolde vergotene, klok te Beilen met het
opschrift: „Paulus Anthonie Pastor 1617. Wijbe Sijurts schulte tot
Beilen. Hilbrand Oestink. Leffert Broestinck. Jan Sijmon me fecit."

2) Zij was de vrouw van J. Ruffelaer. Stamt), v. d. Fr, A. I I ,
bl. 167.
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Rinsuniageest, Gfroote klok:
»In 't jaar onzes Heeren en Zaligmaker Duizend Zes-

honderd en Zeventien heeft mij Hans Falck van Cueren-
berg gegoten te Leeuwarden. Gheorg van Swartsenburg.
Peeter Attes. Meester Beern Minnes Crabbe kerkvoogd,
Mcolaus Johannis Walwijck Predikant tot Rijnmageest.
Wilhelmus horatii boeria 1) Secretaris over Dantumadeel.
Ruuerdt van Juckema. Tziart Ailva Grietman over Dan-
tumadeel."

Met wapens, die echter plat geslepen en onkenbaar ge-
maakt zijn.

Volgens vriendelijke opgave van den Heer Gr. Jongsma
te Rinsumageest.

Auyiistinusga. »In het jaar 1617 heeft mi Hans Falck
van ISfeuremberg geghoton in Leeuwarden. Soli Deo glo-
ria.'' Boven de wapens, waarmede de klok is versierd:
Beuwo van Yoordt, Woiterus Doetïncliem predikant, Maint
Pieters medekerkvocht, Joneker Aulus van Harkama, don
erenfesten Taeco van Rensma, Jonoker Adreas Hiddema,
Allert Cinthies ontfanger ende kerkvocht."

Yolgens Ds. L. D. Westerloo.

Uit hetzelfde jaar is de klok te Hamhuizen, die vroeger
te Ranum hing :

»Int jaer ons Heeren duysent seshondert ende seventien
heeft mij hans Yalk van nueremberg ghegoten." Aan de
eene zijde staat: »reijner arentz kerkvoget tot ranum,
merten peetez als kerckvoecht mede," met twee wapens;

1) Ik vermoed dat boeria zal zijn horaz., en de welbekende Secre-
taris Willem Hoijtes , zooals hij zich teekende, of Willem Horatii ,
hier nog ten overvloede heeft aangeduid , dat zijn vader Hora heette
of Hora Horatii.
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en aan de andere zijde: »Christoffer van deest eollator
hoevelinck op Woltinge en frijtema," met zijn wapen.

Volgens Ds. P. Boeles Jun.

Marssum. Groote klok :

»In 'tjaer ons Heeren Jhesu Christi Duijsent zeshondert
ende achtien heeft mij Hans Falck van Neuremberg ge-
ghoten." Daaronder in het ronde: »Delkie Gose van Ha-
rinxma volmacht Sijcke Fongersma volmacht," benevens
het wapen. » Gilles Ârundaeus predikant in Marssum en
Sipke van Boekema administrator," benevens zijn wapen.

Kleine klok :
»In 'tjaer ons Heeren Jhesu Christi Duijsent zeshondert

ende achtien heeft mij Hans Falck van Keurenburg in
Leeuwarden ghegoten." Volgens Ds. Romein Ms.

Kollum. Kleine klok :
» Bocke van Feijtsma Gritman van Kolmerlandt en liet

Nyuwe Cruyslandt en Jufvrou Haring van Burmania sijn
huisfrou. Bronger Brongersma secretaris van Kolmerlandt
en Tiolcke Gerrit Hoppers-dochter sijn huijsfrou Kempo van
Tadema dieckgraef van Kolmerlandt en Trintke van Scliel-
tingha sijn huijsfrou. In 'tjaer ons heeren Salichmaekers
Jhesu Christi duysent seshondert ende achtien heeft mij
Hans Falck van Neurenberg in Leeuwarden ghegoten."

Mr. A. I. Andreæ Oudk. plaatsbeschr. enz. bl. 57.

Menaldum. Groote klok:

»In 'tjaer ons Heeren Duijsent zes hondert ende negen-
tien heeft mij Hans Falck van Neuremberg in Leeuwarden
ghegoten." Daaronder rondom de klok acht adellijke wa-
pens , boven ieder van welke een naam staat:

»Gaie van Galama
Feije van Aijlva >
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Sijurdt Gorda van Friesijma

Jghe Tijtsses Tijlsma als kerkvoeght
Jan Andria kerkvoeght

Wibe Romkes Teppenboer
Kempo Donia vau Harinxma
Euierdt van Juckema."

Het wapen, waarboven de naam Teppenboer staat, is
gekroond met een halve maan.

Volgens Mr. v. d. Leij. Dorpsbeschr. in Ms.

Rinsumageest. Kleine klok :
»In 't Jaer onzes Heeren ende Zaligmaker Jesu Christi

Duizend zeshonderd en twintig Heeft mij Hans Palck van
Nuerenberg gegoten. Gheorg van Zwartzen Byrg. Tziart
van Ailva Gritman van Dantumadeel. Ruierdt van Juckema."

De wapens op de klokken waren plat geslepen en on-
kenbaar gemaakt.

Volgens vriendelijke opgave van den Heer G-. Jongsma
en den kerkvoogd S. Tjeerdsma.

Achlum. Grroote klok:
»In 't jaer ons Heeren ende Salichmaeker Jhesu Christi

duijsent ses hondert ende een en twintieh heeft mij Hans
falck van Neuremberg te Leeuwarden ghegoten." — Onder
het omschrift aan de zuidzijde een wapenschild, en daar-
boven »Juncker Julius Dominicus A. Bhottinga."

Volgens vriendelijke opgave van den Heer S. Osinga.

Uit hetzelfde jaar is de klok van Kampen in Oostfr.:

»Desse Kloeke is gegoten tho Campen Anno MDCXXI

unde was tho der tidt Qrave Enno unse gnedige Landes

Heere. F. Sophia unse G-nediges Frewlin. Hermannua

"Wilcken Amptman. tho Pewsum, Jonathan Chitreus Pastor.
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Eolof Tonnios undo Egge Ulferts Kerckvogede. M F S."
Harkenr. a. w. bl. 670,

Ried. Kleine klok :
Nicolaus Regneri Pastor in Riedt 4624 m. f. s. a. o, 1)

Jan Watses Claes Dirks als kerckfoegden in Riedet.' m. i.
t. d. f. o. i. r. 2) Douwe Cornelis, Aern Johannis Anne-
ma, Jacob Jacobs.''

Volgens Ds, Q-, Busscher,

Comjum. G-roote klok, gegoten in 1624 bevatte aan
de Noordzijde: »Jonhkr. Duoo van Martena," en aan de
Zuid-zijde »Jonkhr. Sjuck van Burmania." 3)

Volgens Ds. Romein Ms.

Uit hetzelfde jaar is eene klok te Tiel:

»Door dat vijer bijen ick gevloten
Peter van Trijer heft mijn gegooten

Anno 1624."
Tielsche Cour. 27 Juni 1881.

Ook te Zoeten:

» Peter van Trier, Wïllem Evers goten
mij 1624. dor dat vier bien ick gevloten."

ISTav. XXV, 492.

1) Deze letters geven misschien de namen der gieters aan: M.
Francoijs Simon andieas obertin.

2) Wat deze letters beteekenen, durf ik niet te gissen.
3) In 1873 is deze klok vergoten, en heeft toen tot opschrift ge-

kregen : „De edelen Sjuck van Burmania en Duco van Martena be-
zorgden in 1624 deze klok.

Hergoten in 1873 toen kerkvoogden waren Jkhr. V. L. Vegelin van
Claerbergen, R. S. Span en IJ. D. van der "Werff, door Gebr. van.
Bergen te Midwolde."

Volgens opgave door de Gebr, v. Bergen.
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Weidum. Kleine klok :

»Anno doraini 1626 heeft mij Hans Palck vanNeurem-
berg ghegoten. Wigie van Hania. Sijtse van Dekema."
Met de wapens dezer twee.

Yolgens Ds. H. Stenhuis Dijken.

Uit hetzelfde jaar is de klok te Rijsivijk -.

»Nobilissimus domînus Wilhelmus de Grolstein et Albertus
de Levwen pro ecclesia Rijswicensi me fieri fecerunt. Jan
Philipsen me fecit. Anno 1626." 1)

Tzum. Kleine klok:

»In het jaer onzes Heeren Jhesus en Zaligmakers 1627
heeft mij Hans Palck van ISTeuremberg ghegoten."

Volgens Ds. Tenckinck. Deze klok schijnt later door

eene nieuwe vervangen te zijn. Zie 19de eeuw!

Uit dit jaar is ook de grootste klok te Koekange (Drenthe):
»Kijlianus Wegewaert me fecit Campis Anno 1627 tenc-

terorum coekange." 2)
Komein a. w. bl. 184.

SneeJt. De klok van het stadshuis werd aldaar in 1628
gegoten. Napj. Kron. v. Sneek, bl. 130.

Roordaliuîzum. »Anno 1628 is deese klok tot Rotter-

huizem vergoten door Meister Andries Obertiin, met sijn

broeder Mclaas Royier WT lorein. 3) Siemen Douwes

Aris Folkerts en Gerrit Polkerts."

1) De edele heer Willem van Golstein en Aibert van Leeuwen
hebben mij voor de kerk van Rijswijk doen maken. Jan Philipsen
heeft mij gemaakt in het jaar 1626.

S) K. Wegewaert heeft mij te Kampea gemaakt in het jaar 1627
voor Koekange in Drenthe.

3) WT lorein, D. i. uit Lotharingen,
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Verder staat aan de eene zijde: »Jan van Bootsma ont-

vanger Generaal van Vriesland," met een keurig wapen;

aan de tweede zijde: sAbbe van Bootsma, hopman des

Vrieschen Nassausclien Regiments," insgelijks met wapen;

en aan de derde zijde: »Jochein van Hopperse" en daar-

onder een vogel, wellicht een pelikaan. Achter Anno en

het jaartal 1628 staan nog twee kopstukjes met een soort

aureool er onder omheen. Volgens vriendelijke opgaaf van

den kerkvoogd A. J. Smeding. 1)

1) Deze klok is niet de eerste te R. geweest. Volgens de aan-
teekeningen uit de oude kerkeboeken te R., mij zeer welwillend ver-
strekt door Mr. J. J. Bolman te Bergum , bestond er in 1559 eene
luttighê (kleine) klok, waarvoor Heer Direk, pastoor , uitgaven deed.
In 1552 deed dezelfde zoowel voor de kleyne als groete klok uitgaven.
Er waren dus toen twee klokken. — In de rekening van 1562 komt
het volgende ook nog voor: „en prince daler en XVIII sts. noch heb
ick II. Dirck utgelecht fïjff en dartk'h halve cannë bier daer gvhaelt
is toe myne Juckes huys doe de check laestmael gegoete van daer
Claes bockenz Clockgieter ën Jan Swertfeger ên myne juekez en ick
H. Direk en Jurjen Suiertz ën Dowe Symonsz en haeimë Obbes ën
mer van Rordahuysha meent hebbe vteert ën yelke halff canne goldt
anderhaelff sts." En dan: „en half glgl. noch heb iek H. Dirck wt-
geleijt XIIII sts. daer mijne Juekez heft't vdient aen die luttige cloeck
met die eost ën bier in psentia van H. Kêpo Vicarys a° 62.'' — In
1563 betaalt Epe Broerszoon, kerkvoogd, 13 ggl. arbeidsloon aan
Bocka klokgieter, en Jurjen Sjoerds aan „Claes Smydt burger bin-
nen Leverden van de groete doek cliugcl tot vermaken ën van
roeijen ên splissen 5n spieker de somma van 3 Gl. en 22 st." Als
nu verder blijkt, dat in de jaren 1561—63 door den pachter „der land-
zaete van St. Vincentius" , patroon der kerk te R. , voor de klok en
het uurwerk betaald werd aan den klokgieter Claes Bockesz 25 ggl.
en aan den uurwerkmaker 15 ggl. , terwijl dezelfde in 1564 voor het
hout, noodig voor lut Clockhuijs, 17 ggl. betaalde, dan kan het
laestmaal gieten van de cloeck in 1562 niet het gieten van ecne nieuwe
klok , maar moet het het herstellen der oude geweest zijn. Het gie-
ten cener nieuwe klok zoude zeker meer gekost hebben. •

In 1594 werd eene der twee klokken naar Utrecht vervoerd om
vergoten te worden. In de rekening, afgelegd in 1596, komen ver-
schillende uitgaven voor , die hiertoe betrekking hebben. B.v. 207

7
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Pingjum. »Anno 1629 Hebben Rienck Abbes ende Jan
Jansz. Siersma als kerckvoogden, Hessel Lijeuwes Dijck-
graaf, Abbe Gerrijts Dorprechter ende Pijtter Reins ont-
vanger als Gecommitteerden mij van wegen de Gfemeinte

Car. gl. „omme dije clock (de nieuwe natuurlijk) van wttert te hae-
len ; 173 Car. gl. aan foeckele pieters schipper van verschoten pen-
ninghen , weleke hij voer die nije doek heeft wtgeleyt; 12 Car. gl.
aan denzelfden van fracht van die nye clock van wttert te haelen;
die temmerman toe Sneeck twie ende twentich sts. weleke hadde die
eloek in arrest (?) geleit ; lts Doedes te grou 12 Car. gl. van arbeits-
loen, die . . . . man hadden verdient om die olde clock van die toorn
te doen criegen; Sipke van abbeina 10 Car. gl. min vier stuvers
welke hem toe passeert is van die reis toe wttert om die olde clock
daer heen te brengë enz. Het blijkt echter niet, of de groote of de
kleine klok toen vergoten is.

Omtrent de klok , die in 1(528 gegoten is , bevatten de kerkeboe-
ken van R. eene nauwkeurige rekening. In de ontvangsten van dat jaar
worden de volgende posten vermeld , gegeven tot die clock en oergel
tot repperdeye (reparatie) : Joneker abbe van bootzma 25 Gl.; Joncker
Jan van Bootsma 25 Gl. ; Jocheim hopperts 18 Gl.; Sijmen douwes
6 Gl. ; van gerrijt folckerts en Suyerdt Claessen van die oude touwen
van uijerwerek ontvanghen 1 Gl. Jonker Abbe van Bootsma, „cappe-
teyn des frissen nassauwschen reegiments" verantwoordde onder ande-
ren de volgende uitgaven : „Jan Franssen tot Grou voor daerde halve
duyzent steen tot die nie clock betaelt 6 Gl, ; voor ses foet ieken
plancken met ses kabrawens tot die nie clock f 1-15 st. ; aen alle
Wijllems voor die fraecht f 0-12 st. ; Bouwe pijeters voor 34 korf follen
toerff tot die clock f 5-2 st. ; noch bouwe voor 't opdraghen f 0-3 st.:
noch ses pont heemp tot die clock f 0-18 st. ; voor 't Leem op liet
flyedt (Vliet bij Leeuwarden) betaelt tot die form f 1-13 st.; aen
Johaen jelles voor 't hallen f 1-4 st. ; Johaen Jelles betaelt twie hon-
dert Eyers tot die clock f 3-10 st. ; noch Johaen aen spijekers f 0-2
st. ; noch Johaen vschr en Tueniss betaelt tot die clockgijeters f 0-3
st.-12 p. ; aen Ide haerms tot bergum duisent branthout tot die clock
te smelten f 3-10 st. ; menne Jelles brouwer tot Leewerden ses tonne
byer tot die klockgyeters te droncken f 5-5 st. ; aen hoyte melles van
ongel tot foerm en leer tot die clingel f 5-13 st. Johaen jelles van
lymen van kerssen ende foeckgeern dat die klockgyeters gebruckt heb-
ben tot die foerm f2 ; aen acht tonne kalek en een duysent roode
steen f 8-2 st. ; Johaen Jelles van 't halen van Terhoerne f 1-4 st. ;
voor twee kaersen betaelt daer die klockgyeters die kloek met scoen
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tot Pingum laeten maken. R. H. 1) Pastore Cornelio

Floro 2) -}• M. Francoijs Smons f Andre Aubertin f M

Niclaus Koijer Wt Lottering." 3)

Uit hetzelfde jaar is de klok te Saaxum; boven er om

staat: »anno 1629 bin ick ter ehren godes doer last der

collatoren tot Saexum doe Johannes Petsening (of Petsenius)

aldaer pastor was gegoten doer meister Nicolaes Sicmans

in Gronign;" en beneden om de klok: »de tidt geit hin.

her dringet de doet. o mensche bedenke der seelen nodt,

darum doet bote, bekert u tot godt."

Alles volgens Ds. P. Boeles Jun.

Oldelamer. »A. Vede Jelles, S. Suurt Annis en Kenke

hebben gemaeckt f 0-10 st. ; aen menne Janssen E}fbe Isbrants ende
Claes Wyllems van die nye kloek in die toern te brenghen , van 't
hout tot het klockhuys en het maecken f38; Claes Pijtters Srnedt van
't ny ën out .Isserwerck tot die beyde kloeken met die clingel te ver-
maeeken f25 ; aen mester Andries klockgyeter van syn ackoert die
clock -te verinaeken met die spyesen daertoe gedaen f 226 ; aen Pyer
bouckes heerbergyer van die verteeringe van nye kloek die se gegoe-
ten en uyt die gront is gehaelt ende doe se in den toern is gebracht
van 't beluiden ende die Ingeseetonen soe ryek als aerme om die
kloek op te neemen doe een tonne byer oock gehaelt te samen be-
taelt f 18-10 st. ; aen benedick leenslager een klocktou f 1-15 st. ;
aen Suyerdt Claessen voor dat hij clie kloekgyeters in 't smelten en
die oven op te breeeken die stien te schiften en te slechten en schoen
te maecken met noch 13 daegen aerbeytsloen f 12-10 st. ; aen Lieuwe
Nannes van een daegh aerbeyt tot die cloeke foerm f 0-18 st. ; noch
Aelle Willems van een Leppe die die clockgyeters bedoerven hadden
f0-10. — Op het slot van de rekening: Die cloek heeft gecost met
die temmerluijden ende Smyedt te samen die some f 355-8 st.-8 p. ;
het Woerwerek f47-5 st. is te samen f402-13 st.-8 p.

1) R. H. Deze letters beteekenen zeker Ruit hora , d. i. de tijd
verloopt.

2) Terwijl Coraelius Florus predikant was.
3) Deze drie namea zijn de namen der gieters , terwijl Wt Lotte-

ring zal moeten beduiden, dat zij Lotharingers waren.
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Jans als Kerkvoogden. Dominicus Muerlinck als pred. Ja-
cob Berens, Heble Wibbes, Kerste Eisses, Lutien Nitters
als mede ingezetenen des dorpes Oldelaemer. M. Nico-
laes Roeijer heeft deze klokke goten in 'tjaer onzes Hee-
ren 1629."

Volgens opgave aan het Fr. Gen. in 1858 verstrekt door
den onderwijzer H. K. Schierink.

Surhuisum. »In 't jaar ons Heren duizent zes honderd
en dertig heft mij Hans Falck van Nuerenberg geghoten.
Fokke Jansen kerkvoogd. Anne Tiedses. Focco Richaei.
Wijelt Sikrema. Buwe Ewes Pavinga. Wilhelmus Johannes
Predik te Surhuizum. Hero Wijaarda J. U De Raadt ter
Adm 1> in Friesland. Pieter Bulens Ontvanger van Acht-
carspel. Tierck Bulens Grietman van Achtcarspel." Verder
onderscheidene wapens.

Volgens Ds. L. ü . Westerloo.

Uit hetzelfde jaar is de klok te Engelbert: »Fridricus ab
Oostbrock Past. Siabbe Brung, Luitien Ooms kerkvoogden
toe Engelbert 1630."

Volgens Ds. P. Boeles Jun.

Achlum. De kleine klok:
»In 'tjaer ons Heeren duijsent ses hondert ende een en

dartigh heeft Hans Falck van Neurenberg mij ghegoten."
Daaronder aan de Zuidzijde: »Sicolaus Isbrandi Snecanus
Eccls. 1) in Achlum en Hitzimr", benevens een wapen-
schild ; »Tjomme Sijbes op Monicke-Bil kerkvooght in
Achlum", met zijn handmerk in een wapen aangebracht.
En aan de noordzijde »Heere Lijuwes kerkvooght in Ach-
lum", insgelijks met zijn handmerk, in een wapen aan-
gebracht.

1} Nic. Isbr. van Sneek predikant ena.
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Volgens Ds. Romein Ms. en vriendelijke opgave van J.
Osinga.

Uit hetzelfde jaar is de klok te Ilainswerum (Oostfr.) :
«Anno 1631 heft mi de Gemene tho Hamswerum laten
nies geten, als Pranciscus Stephanus pastor, Folderick
Aden und Folkener Haien Kerckswaren worden geheten.
M Fransoa. Simon. M Andre Obertina me f eelt."

Harkenroth a. \v. bl. 462.

Ook te Jennelt in Oostfr. eerste klok: sGegossen bey
lebseiten Dodo van Inhausen und Kniphausen zu Jendelt
Hauptlingh Koniglichen Swedischen Generael Feldt-wacht-
meistern und Obristen und Anna Gebornen Schade Fravwen
von Inhausen und Kniphausen zu Jennelt Eheleuten. Anno
1631"; en tweede klok: »Hans Christoffer Pan jussu Do-
mini Dodonis ab Inhusen et Kniphusen Dni in Lutsburgr,
et Jendelt. Arois et Judicii praefectus ao quaestor in Jen-
delt me refundi et fieri curavit Anno 1631." 1)

Harkr. a. w. bl. 792.

Dronrijp. Kleine klok :
»Anno domini 1632 heeft mij Hans Falck van Neuren-

berg ghegoten, Soli Deo gloria.1' 2) Daaronder, aan ver-
schillende zijden, met wapens: »Etzart van Burmania
Grietman van Bild, Douwe van Ockinga, Laas van Glins."

Yolgens Ds. Romein Ms.

1) Hans Clir. Pan heeft gezorgd dat ik in het jaar 1631 werd her*
goten en gemaakt, op bevel van den Heer Dodo van I. en K., Heer
in L. en J. , hoofd van het kasteel en gerecht, en ontvanger in Jen-
delt. — Vele voorbeelden van klokken, die hergoten zijn, komen
voor. B.v. Stapelmoor 1644, ter Aa 1671) , Langweei' 1683, ten Boer
1/05, Noordhorn 1744, Lippenhuizcn 1755, Oudesehoot 1758, Olter-
terp 1776 , Odoorn 1706, Diever 1764 , Giekerk 1809 , Gorredijk 1816,
Rauwerd 1850 en elders.

'2) Gode alleen eer !
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Bozum. Op de beide klokken staat:
»Jonker Schelte van Aebinga. Bozum 1633. M. Andreas

Obertin ut Frankrik M fecit." 4) Op de andere zijde:
sHobbe van Aijlva Grietman in Baarderadeel ende Curator
over de universiteit tot Franeker."

Workum. In de opgeruimde kapelstoren hing eene klok
met het opschrift:

»De stadt "Worckum. In 't jaar 1633 heeft mij Jacob
Noteman in Leeuwarden gegoten."

Volgens den Heer W. R. Kuipers.

Leeuwarden. De groote klok van de Oldehoof:
»Anno duysent ses hondert ende drij en dertich heeft mij

Hans Falck van Nuermberg ghegoten.

Publico denatos, ad templum convoco vivos, tristans
ouans laetis letha trophaea cano." 2)

Dit staat in Duitsche letters. Hooger aan de voorzijde,
boven het stads wapen, staat in kleinere Duitsche letters:

»Joris Gerits Camp presenterende (praesiderende) burge-
meester der stadt Leeuwarden."

Boven, aan de andere zijde der klok, leest men in ge-
lijke letters :

»Aela van Burum ende Jan Hendrix bouwmeesters ende
Kerckvooehden."

Daar beneden zijn beider wapens, die fraai bewerkt zijn.

Eekhoff, Beschr. v. Leeuw. I I , bl. Ml.

Drogeham. »Tarquinius Boelens mede gedeputeerde Staat
van Yriesland; Petrus Boelens Grietman van Achtkerspelen,

1) Meester A. O. uit Frankrijk heeft mij gemaakt.

2) Droevig kondig ik de dooden aan, de levenden roep ik ter
kerk , blijde zing ik voor do blijden vrolijke zegetoonen.
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Meinardus Eicolai, Dienaar des Goddelijken Woords, Wate
Ickes Asma Rechter in de Drogeham, Jacob Herkes kerk-
vocht en Roelof Geerts 1633. fecit Obertin." 1)

Yolgens Ds. G. Kim.

Ried. Groote klok :

»Int jaer ons Heeren ende Saliehmaecker Jesu Christi
duysent ses hondert ende vier en dertich heeft mij Hans
Falok van Neuremberg in Leeuwarden ghegoten. Mcolaus
Regneri Pastor in Riedt. Dr. Anchises Andla medegeoomit-
teerde reokenmr. van Frislandt. (Met een wapen.) Aern
Johannis Aennama mederechter van Franyker deel. Jan
Watsis, Syoerdt Folkerts kercvoegten in Riedt."

Volgens Ds. G. Busscher.
Uit hetzelfde jaar is de klok te Wirdum in Oostfr.:

»Tijmpana militibus quod sunt sonitusque Tubarum, Hoc
sum qui Christi castra sequuntur Ego. Beno Immen und
Johan Peters Kerckvogede. Anno 1634. Matertus Frimi-
gei." D. i.: Wat trommen en trompettengeluid voor de
soldaten zijn, ben ik voor hen die het leger van Christus
volgen. — Matertus Frimigei is de naam des gieters.

Harkenroth' a. w. bl. 503.

1) Obertin heeft (deze klok) gemaakt. — Uit de adversaria van
wijlen Ds. P. Boeles Sen. , pred. te Noorddijk, neem ik het
volgende over , aan Z.H.Ew. bericht door Ds. F. Koppius, omtrent
Ham : „Anno 1633 is de toren op den Ham gesettet ende gemaeckt
door mester Claes Sits, timmerman tot Groningen. Den 8 Mei 1633
is de Hamster Kloeke gewogen met wichte in presentie van
mij Johan d'Mepsche Kerkvoogt en Herman Lissing Pastor, en is
bevonden swaer te sijn 820 pundfc; daer en boven wegen de beide
pannen acht en twintigste half punt. Ieder punt cost 13 Stuiver eDde
een oortijen. De gewichte van de opgemelte kloeke ende pannen is
te samen acht hundert en achtenveertichste halft punt lek Segge
VlîlcXLVIII pundt — 847} punden. De bovengemelte Kloeke is
gelovert ende gemaeckt door mester Clacs Sickmans Klockgeter tot
Groningen." Dus het kerkeboek van Ham.
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Leeuwarden, Kleine klok van de Oldehoof hééft in den
benedenrand in Romeinsche letters:

»Ick luyd de Luyden aen haer werek
lek nood de Christnen tot Gods Kerck
lek brom de Vreughd en Droefnis uyt
Luyd nochtans noyt off 'k word gheluydt."

De bovenrand heeft:
»Int 't Jaer ons Heoren C D 13 CXXXVII heeft mij

Jacob Noteman in Leeuwarden gegoten."

Daaronder staat aan de voorzijde, boven het gekroonde
Stads-Wapen:

»A. van Burum, praesiderende Burgemeester der Stad
Leeuwarden.

Sijbbe Sijbbes, Burgemeester der Stad Leeuwarden."
Daar beneden zijn drie Wapenschilden.
Aan de achterzijde staat:
»Jan ïïendrix , ende Plarnien Harckes Boumesters ende

Kerckvoochden der Stadt Leeuwarden."
Eekhoff, Beschr. v. Leeuw. I I , bl. 417 en 418.

Hitzum. Op de groote klok:
»In 't jaer duysent ses hondert ende seven en dartich

heeft mij Jacob Noteman in Leeuwarden gegoten. Jkr.
Ade (of Edo) van Eijsinga ende Juffrouw Catharine van
Eijsinga in leven Grietman van Leeuwarderadeel. Nicolaus
.Isbrandi Snecanus Eccls. 1) in Achlum et Hitzum.

Sibrant (of Isbrant) Poppes kerkvoogt en dorprechter in
Hitzum. Goetze Jansen. Willem Clasen en Reijne Tagrelis."

Ds. Romein Ms.
Offmgttwier. »Offenwior 1637 den 6 Meerti hebben mi

late giete van M. F. S."
Volgens getuigenis van wijlen Ds. Becking.

1) Nie. Isbr. van Sneek predikant enz.
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Uit hetzelfde jaar is de klok te Metrum (Gfron.): »De
Gemeente van Marum hebben mi laten gieten 1637. M.F. S."

Volgens Ds. P. Boeles Sen.

Exmorra. »In 'tjaer onzes Heeren 1638 heeft mij Ja-
cob Noteman in Leeuwarden gegoten. Michael Holtius
bedienaar des Godhjken Woordts tot Exmorra."

Volgens getuigenis van wijlen Ds. Tiddens.

Miedum. »In 'tjaer onses Heeren CIO 13 CXXXVIII
heeft mij Jacob Noteman in Leeuwarden gegoten."

Dorpsbeschr. in Ms. bij het Fr. Gen.

Uit hetzelfde jaar is de groote klok te Zuidwolde: »Dese
Clocke Is Gegoten Tot Dinste Van Caspel Suidwolde Int
Jaer 013 D CXXXVIII Hans Gerlaoh Schenck Me fecit
Groningae."

Ook die van Kropswolde: »Die samptliche Eigen erfde
ende ynwonders tot Cropswolde Wulfsbergen ende foxholl
hebben dese kloeke doen gieten Anno MDCXXXVIIL
Hans Gerlach Schenck van Gillen hefft my tot Groningen
gegoten, dorch het vyers kracht bin ick gevloten."

Volgens Ds. P. Boeles Jun.

Scherpenzeel in Fr. »In 't jaer C DDCXXXVHI heeft
mij Jacob Noteman in Leeuwarden Gegoten. Fusa A°.
1638 Pastore Oberto F. Miederhuijs in Scherpenzeel cum
Annxis. (Gegoten in het jaar 1638 toen O. F. Miederhuijs
predikant was in Scherp, met toebehooren). Jan Jansen,
Sijbrand Cornelis, Bowe Sijmens, Hermen Tijmens. Rencke
van Lycklama Gnjetman van Stellingwerff WestEnde."
Hieronder een wapen.

Volgens opgave van den Heer L. Bergsma, onderwijzer,
aan het Fr. Gen. in 1858 verstrekt.
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Boxum. De vroegere groote klok:
»In 'tjaer onses Heeren een duisent zes hondert negen

en dertig heeft Frans Johan Falclc van Neurenberg mij
gegoten." Met fraai bewerkte klaverranden was deze klok
voorzien. —• Zie verder bij Boxum in de 15<le eeuw.

Westhem. Kleine klok:

» In 't Jaar onses Heeren C13 13 CXXXIX heeft mij
Jaeob Noteman geghoten vor Westhem."

Yolgens Ds. H. van Berkum en Dr. P. I. Muller.

Üit hetzelfde jaar is de klok te Dalen in Drente: »A°.
1639 Bin ick gegoten en tot Godes ehr en voor 't Cerspel
van Dalen. Lovet Godt boven alles." Romein a. w. bl. 265.

Mildam (Schoterland).
»In het jaer onses Heeren 1643 heeft Jacob Noteman

mij gegoten." Verder om den rand: » Jan Wijbes llaucko-
ma bijzitter des gerechts Schoterland. Amelius van Oenema
Grietman over Schoterland."

Uit hetzelfde jaar zijn de volgende klokken:

Lienden: »Door dat vijer bin ick gevlooten, Peter van

Trier ende Johan synen soon hebben mi gegooten int jaer

ons heren 1643. J. Hendrik Vonck van Lienden. Jan

Gerritsen onde Aert de Wit kerckmesters in der tijt. Cor-

nelis Wachtendorf Y D M 1) in Linden. O Godt u woordt

groot van machten Luyt klaarder dan metaal; Geeft ons

de genaed end de krachten, Om die te houden altemael."

Oeliteii: »Peter van Trier ende Johan van Trier sijnen

soon hebben my gegoten: Door dat vyer ben ick gevloten:

Gevert Gyshertsen en Henrick Hendricksen Pelz kerckmeys-

1) Verbi divini Minister, dienaar des goddelijken Woords.
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teren in der tijt A°. Domini 1643. Luyden klincken sijn
mijn werken, So roep ick het volck ter kercke. lek luyd
hard dat is wel waer Maer Godts woord klinckt machtig
klaer."

Maurik: sDe inwoonders van Maurick hebben mijn desen
laten gieten anno 1643 M F S. N°. 4."

JSTav. XXV, bladz. 491 en 490.

Terzool. »Int Jaer onses Heeren C13 13 CXLIV heeft
mij Jacob Noteman in Leenwaerden Gegoten. Heere Hoy-
tes ende Johaen Utzes beyde Kerkvooohden van Terzool."

In hetzelfde jaar werd de noordelijke klok in Stapelmoor

in Oostfr. gegoten: »In honorem dei reformata Stapelmorae
1644. 1) Pastor Hendericus Evert. II. Montkes Hendrik
Evens. II. Hans Schulte. Haîke Sweers. M. Cludi Noiîlo
et Gotfried Boulard et Cladi Gago aus Lotharinguis me
fecerunt. 2) Johann Anthoni Spenge. Sibo Habbens."

Ostfr. Mon. blatt. XI. Sept. 1883. Heft 9, s. 402.

Ook de klok te Ravenswaai: »Johan Hendericksen de
Cock en Adriaen de Jansen kerekmesters tot Ravesway me
fieri fecerunt. 3) 1644. M. F, S." — Nav. XXV, 490.

Ternaard. Kleine klok:

Het wapen van Aijlva en dan: »In het jaar onses Hee-
ren C1313 CXLVII heeft Jacob Noteman mij gegoten in
Leeuwarden. Jr. Douwe van Aijlva Grietman, Dijkgraaf
over Westdongeradeel en mederaedt ter admiraliteijt in
Frieslandt."

Volgens Ds. I. van Houten.

1) Tot eer van God hervormd te Stapelmoor 1644.

2) Hebben mij gemaakt.

3) Hebben mij doen maken.
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In hetzelfde jaar is de groote klok te '.5 Gravenhage ge-
goten: »Praetor Consules Sijndicis Hagiensis. Coenraet
Wegewart me fecit. Hagae Comitis. Anno Domini 1647." 1)

Nav. VIII, 362.

Hallum. Kleine klok:
»In 'tjaer onses heeren 1648 heeft mij Jacob Noteman

gegoten voor Hallum." -— Rondom het midden van de
klok vindt men de volgende opschriften.: »Jr. H. van
Rinssen en de Jffr. Doet van Roorda sijn Huijsvrou. Jr.
Ruurt van Fijtzma Cappitein over een compagnie te voet
ende Jffr. Machtelt van Roorda sijn huijsvrou. Jr. Bpo van
Douma Grietman over Ferwerderadeel en de Jffr. Siouck
van Hiddema sijn huijsvrou. Jr. Sijdts van Sithijma op Sithij-
ma en de Jffr. Frouck van Camminga sijn huijsvrou. Wel
Edle Geborene Jr. Schelte van Abbinga en de Jffr. An-
driese Lucia van Bronkhorst sijn huijsvrou. Allardt Pietcr
van Jongstal Raedt ordinaris ia den Hove van Frieslant
en de Jffrou Margareta van Haaren sijn huijsvrou." — De
dubbele wapens van deze edellieden met hunne vrouwen,
die waarschijnlijk de schenkers van deze klok zijn, vindt
men ongeschonden boven hunne namen.

Fr. Volks-alm. 1852, bl. 16.

Molkwentm. Op beide klokken vindt men een zwaan in
het Zwad, waaronder: »dit yst wapen van Molkwaren" en
het randschrift: »In 'tjaer onses Heeren CIDIJCXLIX
heeft mij Jacob Noteman in Leeuwarden gegoten."

Uit hetzelfde jaar zijn twee klokken te Malemblik: »Ex-

tensis urbis Medemlecae moenys civiumq acorescente fre-

1) De voorzitter , de leden van den Haagschen raad. C. W. hoeft
mij te 's Gravenhage gemaakt in het jaar des Heeren 1647.
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quentia ex decreto magistratus F. et P. Hemony Zutphaniae

anno domini MDCXLIX in hane formam me redegunt." 1).

En op de tweede: »Laudate dominum cymbalis bene sonan-

tibus. F. et P. Hemony me fee. Zutphaniao 1649." 2)

Engwierum. »Jurien Balthasar heft mi gegoten 1651 in

Leeuwarden, door dat vyer ben iok gevloten."

Uit hetzelfde jaar is de klok te Lettelhert: »Wilhelmus
Jacobus de Vrij me fecit Grroningae a°. 1651." 3)

Volgens Ds. P. Boeles Sen.

Hoogebemtum. 2<le k lok:

»Jurjen Balthasar heft my ghegooten in Leeuwarden 1652."

Volgens Ds. Sibinga.

Bomwert. «Verbum Domini manet in aeternum. Bppe

van der Arck me feoit 1653." 4)

Volgens D. Cannegieter.

Hetzelfde staat op de klok te Oosterwolde in Gfelderl.
Gieter en jaartal zijn echter niet opgegeven,

v. Alphen, Nieuw Kerk. Handb, 1878, bl. 115.

Dedgum. «Leeuwarden 1654. Jurien Balthasar heeft
my gegooten. Abrahamus Walswer Leeraar des goddelij-

1) Terwijl de muren van de stad Medemblik zich uitgebreid heb-
ben en het aantal burgers toeneemt hebben , volgens besluit van de
overheid, F. en P. Hemony te Zutphen mij , in het jaar 1649, in dezen
vorm hersteld.

2) Prijst God met welluidende cijmbalen. F. en P. Hemony heb-
ben mij te Zutphen gemaakt 1649.

3) Wilhelm. Jac. de Vrij heeft mij gemaakt te Groningen in het
jaar 1651.

4) Het woord Gods blijft in eeuwigheid. E. v. d. A. heeft mij
gemaakt 1653.
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ken woords. Jarîoh Gerbens ïlersme Aerns Kerkvoogden
in Tetgum."

Yolgens opgave in 1858 aan het Fr. G-en. verstrekt.

Peins. »Door dat vuur ben ik gevlooten Jurjen Baltha-
sar heeft mij gegooten in Peins 1654." Vervolgens op het
midden: »Jacob van Gemmenich J. U. I). 1) en Secretaris
der stad Franeker en Catharina van Kingma. Bouwe "Wil-
lems, Gerrit Feikens. Aern Hertogs. S. Sixtus Emminga,
Jufvrouw Rien van Galema. Hero Wiarda Pastor Ecclesiae
Jesu Ohristi in Peins actatis suae 74. 2) Watse Sierks
kerkvoogd. Edel Heer Albertus van Emminga op Roorda-
burg, Grietman van Franequeradeel ende medegecommit-
teerde en Raad ter Admiraliteit in friesland, en Mevrouw
Fokel Botnia zijn tegenwoordige vrouw."

Ds, Romein Ms.

Warlena. Kleine klok:

»Jurrien Balthasar me fecit 1657." Een weinig beneden
naar de noordzijde : »Carel van Roorda Grietman van Idaar-
deradeel"; aan de zuidzijde: »Abrahamus Plecker predicant
tot Wartena ende Andries Willems Bysitter van Idaarde-
radeel sampt Jurrien Sipkes kerkvoogden aldaar."

Yolgens Ds. W. Lemke.

Augsbuur. »Jurrien Balthazar heeft mij ghegoten in
Leeuwarden 1658."

Op de westzijde staat: »Jon. Feio van Scheltema griet-
man over Collum Collumeiiand on nieuw Kruisland. Mede-
raedt ter Admi?;aliteit tot Harlingen."

l) Juris utriusque doctor, meester in de beide rechten , namelijk
het kanonieke en staatsrecht. • _. • ;

•2) H. W. herder der Gemeente van Jezus Chr. te Peins. oud /4 jaren.
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Oostzijde: »Pieter Jarigs Medebisiter voor den gerechte
van Collummerland. Bodie Rompts Kerkvoogd Ouge Ippe
gecomitteerde Jan Louwerens Brunie."

Zuidzijde: »Greorgius Proost pastoor ao Dom 1658."

Uit hetzelfde jaar is de kleine klok te Nybroek bij Yoorst:
»Guert Grerits ende Franciscus Magirus kerkmeesters te

Nijebroek, Peter die Bruyn vice-regter ende D. Joannes
Cotius predicant hebben dese klok doen maaken door Peter
en Henrik v. Trier, gebroeders. Anno 1658."

Nav. V , 276.

Terwispel. De zuider klok :
«Jurien Balthasar me fecit in Leeuwarden 1662. Mar-

tinus Poekus Grietman ower Opsterlnt ende medegedepu-
teerde staat van Vrieslandt. Johannes Merclai predicant
Tjibbe Wietesen Ebele Jans kerkvoogden in Terwispel."

Eekhoff Ms.

Bergum. »Jurien Balthasar heeft mij ghegooten in Lev-
waerden 1662. Sacra, sepulturas, motus, incendia , leges,
cum jubeor sonitu perterebrante loquor." 1) Het wapen
van Hillema staat op de klok, en voorts: »De Heer Arnt
van Hilema ontfanger generael van Tietzercksteradeel." —
De klok is hoog: 1 meter; boven in doorsnede 70 c.M.;
beneden 1 meter 20.5 c.M.

Volgens vriendelijke opgave van Mr. J. J. Bolman te
Bergum.' 6 '

Uit hetzelfde jaar is eene klok op de nieuwe kerk te
Delft: »Benedicite omnia opera Domini Domino, Laudate

1) Ik verkondig godsdienst, begrafenissen, oproer, brand, wetten,
als men het mij beveelt, met een doorborende stem.
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et superexaltate eum in secula. F. Hemony me fecit.

Amstel A°. 1662." 1)

Britsum. »Balthazar heeft mij gegoten in Leeuwarden
1664. Antonius Petri Pastor in Britsum. Harmen Jansen
Dorpsregter en medekerkvoogd tot Britsum."

Ds. Komein Ms.

Nijkerk in Oostdongeradeel.
»Jurjen Balthazar heeft mij gegoten in Leeuwaerden 1668.

Georg "Wïlco Freiheer toe Schwartzenberg en Hohenlants-
berg Grytman over Oostdongeradeel. Joannes Hiliarius Pastor
in Nijkerck. Wijbe Annes Medebeziter van 't Gerechte
Oostdongeradeel."

Dorpsbeschr. in Mss. bij het Fr. Gen.

Workum. Groote klok:
»Ik was schier stom en sprakeloos
verkondigde noch goed noch boos
De wijze raad mij spreken doet
Bij 't blij en droevig aan 't gemoed. 1669.

Vigilate et orate confidentes. Gerhard Schimmel me fecit
Daventriae 1669." D. i.: waakt en bidt geloovigen. G.
S. heeft mij te D. gemaakt 1669.

Yolgens getuigenis van W. R. Kuipers en Ds. I. II. v.
LTssel.

Hijiim. Aan iedere zijde der groote klok is een wapen.
Onder het een staat: »<Jhr. Binnerd Heringha van Gro-
vestins ordinaris Staet Generael wegens de provintie van
Frieslandt. Edelman in Hium. 1670." Onder het ander:

1) Dankt God alle werken des Heeren, prijst en verheft Hem tot
in eeuwigheid. F. H. heeft mij gemaakt te Amsterdam in het jaar
1662.
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»De Heer Allard Pieter van Jongestall Ridder . . . . ende
presiderende Raed sHofs van Frieslandt ende Curator van
de Academie tot Franequer Kerckvooght van den dorpe
Hyum. 1670." Boven om de klok staat: » Petrus O verneij
heeft mij gegooten in Leeuwaerden Anno 4670."

Uit hetzelfde jaar is eene klok te Aarle-Rixld: »ad
majorem dei gloiïam. Communitus de aerle suis expensis
me refundi curarunt. per Josephum Plumere et Franciscum
Delapaix. A° 1670." D. i.: Tot grooter lof van God.
De Gemeente te Aerle heeft mij op hare kosten laten her-
gieten door Joseph Plumere en Frans Delapaix in het jaar

1670. •—• Tijdschr. v. Nbr. Gesch. Taal- en Letterkunde,
2de jaarg., no. 7.

Hitzum. Kleine klok :
«Petrus Overneij heeft mij gegoten in Leeuwarden Anno

1671. Juf'. Berbera van Burmania tot Hitzum 1671."
Ds, Romein Ms.

Ooisterbierum verkocht in 1694 de tweede, de grootste
der vroegere drie klokken, aan Petrus Overneij, klok- en
kanongieter te Leeuwarden, voor de som van /'1291-10.

De kleine klok, die gebruikt werd ten dienste der vis-
schers, wanneer men naar zee ging, en daarom visschers-
klok werd genoemd, is er nu ook niet meer. Zie verder
onder de 18de eeuw. — Ds. Romein Ms.

Ternaard. De groote klok heeft behalve het wapen van
Aijlva: » Petrus Overneij heeft mij gegoten in Leeuwarden
Anno 1675. Jr. Ernst Sicco van Aijlva Grietman en Dijk-
graaf over Westdongeradeel en mede raad ter Admiraliteyt
tot Harlingen. Ds. Justus Beilanus Pastoor alhier ter
plaats Ternaardt."

Volgens Ds. J. van Houten.



2 5 2 FRIESCHE

Op Sixma-state te Huizurn, afgebroken in het voorjaar
van 1883 door O. Æ . Bingnalda, Mr. timmerman te Hui-
zum, hing eene klok met het volgende opschrift:

»P. Overneij me fecit. 1) 1675."

Cubaard. Onder een wapen staat:
»De ed: Heere J. Oeno van Grovestins out-Gritman van

Plennaarderadeel en Kerckvoocht tot Kubaard."

Voorts bevat de klok: »Petrus Overneij heeft my gegoo-
ten in Leevwaerden. 1677."

Wartena. De groote klok heeft van buiten om heen :
»Petrus Overneij heeft mij gegoten 1680 in Leeuwarden."

Een weinig beneden aan de zuidelijke zijde: »Clbe baron
van Aylva Grietman over Idaarderadeel," met het wapen
er boven. Aan de oostzijde: »Jacob Alberts Richter en
ontvanger van Wartena en Douwo Bartels te samen kerk-
voogden van Wartena." Aan de noordzijde: »De Heer
schepen Douwe Jansen Wartena," met zijn wapen er boven,
en aan de westzijde: »Theodorus Johannes Couperus Pro-
dicant tot Warga, Wartena en Warstiens."

Volgens Ds. W. Lemke."

Hempens. De kleine klok :

»Petrus Overneij me fecit Leovardiensis 1681. 2) Ds.
Johannes Mol pastor en Oege Sijbrens Claes îlansen als
kerckvooghden in Hempens."

Volgens Ds. J. H. van IJssel.

In hetzelfde jaar is de klok te Niebert gemaakt:
»Ovemeij me fecit Leovardiae 1681." 3)
Volgens aanteekening van Ds. P. Boeles Sen.

1) Heeft mij gemaakt.
2) P. O. van Leeuwarden heeft mij gemaakt 1681.
3) P. O. heeft mij te Leeuwarden gemaakt 1681.
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Ilarich:

»Dum cariem informem dederat vitiosa vetustas
Ut clangore traham coetum, ac indicia praestem
Mortis, et horarum fluitantia tempora monstrem,
Hanc formam in praesens populi pius attulit ardor. 1)

Y. van Glinstra Grietmannus. G. Ottema Pastor, J.
Jellis Assessor.

Anno Dom. nost. J. C. CDDCLXXXHI." 2)
v. Alphen a. w. 1878, bl. 429.

Langweer. Kleine klok:
»Petrus Overneij heeft mi gegooten in Leeuwarden 1683.

Hersteld met dit huis Gods op Langweer door den mode-
regter Pecoma en Dms- Merjlema als Gecommitteerden in
het jaar 1683."

Yolgens wijlen Ds. H. Schlikker.

Buitenpost. »In 't jaar onses Heeren en Zaligmaker 1690

heft my Hans Palck van Neurenburg gegoten te Leeuwar-

den en hier opgehangen. I. F. van Herbranda wijlen

Grietman van Achtkarspelen. I. W. van Hettinga."

1) Daar de ouderdom , van gebreken vol, (mij) leelijk had doen
vergaan, heeft thans de vrome ijver des volks mij dezen vorm gege-
ven , opdat ik door mijn geluid de gemeente te samen roepe, en den
dood aankondigc , en den voorbijgaanden tijd aanduide.

2) In het jaar van onzen Heer Jesus Christus 1683. —
Op 17 Maart van dat jaar kwamen twee nieuwe klokken te Harich.

De grootste, bovenbedoeld, woog 1158 ponden; de kleinste 742 pon-
den. Tot eene proeve werden zij 24 uren aaneen geluid. Samen wo-
gen zij 1900 ponden. De kleinste was reeds in 1682 gereed. Beide
klokken zijn gemaakt uit de specie van de gesmolten vroeger aan-
wezige klokken , die samen 3095 ponden wogen, namelijk de groote
1905 , en de kleine 1190 ponden. Uit de aanteekeningen van wijlen
Ds. Getukus Ottema, 16/4—1701 , blijkt niet wie de gieter was der
klokken.

Zie Leeuw. Cour. 23 Apr. 1883, bijv. 2.
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Uit ditzelfde jaar is ook de klok te Haren: »Joh. Steg-
nerus V. D. JVL Ij Nïclas van Buttingha Kerckvogdt.
Roelf Warmelts Kerckvogdt. Rudolph Rummerinck Schulte.
H. Homan. G. G. L. T. H. Ebbinck. A° 1690. Johan
Fremij et Johan Schallenbergh me feeerunt. 2) Si Deus
Pro nobis Quis contra Nos." 3)

Volgens Ds. P. Boeles Sen., die er de vraagt bijvoegt:
»was wellicht de oude torenklok door de Munsterschen in
1672 weggevoerd, en daarom het vervaardigen eener nieuwe
in 1690 noodwendig ?"

Ook uit dien tijd is eene klok te Rijsum in Oostfr. :
))Georg von Honstede Heer zu Rijsum und Donnerhorst.

Leonard Huigis Pastor Rizum. Ubbo Greltetz. Hero Klasen
Karckvooghden 1690. Franciscus Spronneaux et Hugo
Werî me feeerunt/'

Harkr. a. w. bl. 735.

Oudega in ïïemelumer Oldephaert:
»Deze klok is gegoten op last van Jakob van der Waaijen,

Grietman van Hemelumer oldephaert en Noordwolde in den
jare 1692."

Volgens opgave in 1857 aan het Fr. Gfen. verstrekt door
den Heer E. A. Wuring, onderwijzer.

Tenvispel. De Noordsche klok:

» Petrus Overneij heeft mij gegoten in Leeuwarden Anno
1694."

Volgens Eekhoff.

1) V. D. M. = verbi divini minister = dienaar des goddelijken
Woords.

2) Hebben mij gemaakt.

3) Als God toor ons is , wie «al tegeu ons zijn.



KLOKKE-OPSCHRIFTEN. 255

Lippenliuizen. De Zuider klok :

sPetrus Overnei me fecit Leovardiae Anno 1694." 1)

Volgens Eekhoff.

Gauw. »Petrus Overneij me fecit Leovardiae anno 1698.1)

Jr. S. G. van Burmania Grietman. E. Gladthayr Pastor

Gr. G. O. 2) Feicke Upes kerkvooght."

Volgens Ds. W. A. Becking.

Men vergelijke voorts nog de volgende opschriften uit deze eeuw :
Zuidwolde. Kleine klok:
„Soty Deo gloria. Si deus pro nobis quis contra nos. Ao 1601."

D. i. : Gode alleen eer ! Als God voor ons is , wie zal tegen ons zijn.
In het jaar 1601.

Volgens Ds. P. Boeles Jun.
Aarle-Rixtd. Behalve eene klok van 1412 met het opschrift „fMaria

voeor anno domini MCCCCXII", zijn er nog twee andere klokken ,
eene van 1670 (zie bladz. 251) en eene van 1605 met het opschrift:

„fJesus so is minen naem. Maria is min moeder die heb ick wt
vercoren die daar met mei word ovcrluit en sal ick niet laten ver-
loren. Anno 1605."

Tijdschr. v. Nbr. Gesch. Taal- en Letterkunde 2de Jaarg., no. 7.
Opheusden. „Anno Domini 1609 bin ich durch das Feuer genossen.

Hans Falck von Nuerenberg hat mich gegossen."
Nav. XXVI, bl. 69—71. Daar wordt wel opgegeven 1509, maar

de fout blijkt uit den naam van den gieter. Voorts vraag ik of het
niet 1690 zal moeten zijn ?

Nijbroek bij Voorst: „Neemt waer u tidt
Wie dat ghy syt
Doev cloockx geslach
Gedenckt up stervensdag

Wilm "Wegewart me fecit anno 1610."
St. Ge.orgienwold in Oostfr.:
„Itarmen Kellerman me fecit. Anno 1612."
Óstfr. Mon. Watt XII. Jan. 1884. Heft 1 , s. 17—22.

Ij P. O. heeft mij gemaakt te Leeuwarden 1694 (en de andere)
1698.

2) E. Gladthayr predikant van Goënga, Gauw, Offingawier.
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Nieuwveen in Drenthe:
„Henrick Wegewart goot mi op 't pas, doe Wieger Janson ende

Jan Pieterson kerckvoegden toe Nif'enne was, anno 1613."
Romein a. w. bl. 206.

Hoog Blokland, „me fecit Pieter Seest Amstelodami anno 1615. P.
Meesters predikant. Donk Schout. P. Bok Armmeester te Hoog-
Blokland."

Ned. Kunstbodc 7 Febr. 1880 no. 6. Daar is opgegeven Pieter
Geest, Moet zijn Seest, zooals viit andere opschriften blijkt.

's Gravezande. Op de klok , die in het torentje op het raadhuis
hing en Mei 1883 door eene nieuwe is vervangen, omdat zij gebarsten
was, stond: ,.Soli Deo Gloria. Arent van der Put Me f F f C f
R O f 1620." D. i: Gode alleen eer. Arent van der Put heeft mij
gemaakt voor 's Gravezande. Me. F. C. RO. beteekent toch me fecit
Comitvm regno. Comitum regnum is eene latijnsche vertaling voor
's Gravezande , dat eertijds eene ommuurde woonplaats der Graven
van Holland was. Zie Kramers Geogr. "Woordb. in voce , en Nav.
1883.. afl. 6, bl. 220.

Holwierda. De klok aldaar is in April 1854 voor ƒ2000 publiek
verkocht aan H. J. van de Rijn te Groningen en had tot opschrift :

S. Stephanus bin ik geheten Holwierda het mi laten gieten Ao 1620
als de W H Joannes A Santen pastor imd Kerckvogden weren de
EE Remmert van Bezum , de EE Coppen Toe Wansum und diebus
illis W. Scultes organist. Joannes Sijmon (of Sornon ?) en Anthonius
Tillus (of Filius 1) et Petrus Jolij Galli me Feeerunt."'

Prov. Gron. Courant 2 Mei 1854, Bijvoegsel. Volgens Ds. P.
Boeles Sen.

Mcdemblik. Op de kleinste klok:
„Sunte Pieter is min naem
Tot Godes dienst ben ick bequaem
Den levendigen roep ick
Den dooden ovcrluide ick.

Anno 1636 Everardus Splinter me fecit Enchusae."
Onder dit opschrift is een rand met ruiters, herten, leeuwen en

andere figuren op de jacht betrekking hebbende. Aan beide zijden
eene afbeelding van Petrus.

Kerk Avezaat. „Hendriek Jansse Vermoeien . Otto Artsen , kerek-
mesters tot Avesat. Wouter Both ende Eppe van der Arck hebbe
mi gegoten tot Utrecht 1640. Verbum Domini manet in aeternum."' 1)

1) Het woord Gods "blijft in eeuwigheid. Zie ook Bornwerd 1653.



KLOKKE-OPSCHRIFTEN. 257

Piershil, Eene der klokken is van 1642.
Zie v. Alphen Nieuw. Kerk. Handb. 1878 , bl. 210.

Bemerwold of Bimeerwold in Oostfr.:
„Si deus pro nobis , quis contra nos. 1) Anno domini 1646 heb-

ben de Ingesctenen van Bemerwolt dese Kloeke laten geten. Frede-
ricus Frenninck pastor up Bemerwold."

Oostfr. Mon. blatt XI I , Jan. 1884. Hefc, s. 17—22.

Rhoon. De klok is van 1650. v. Alphen a. w. 1878 , bl. 144.

Norg. ,,Groningae âo 1655. Soli Deo gloria. Wilhelmus Jacobus
de Vrij me fecit voor 't karspel Norch." 2)

Romein a. w. bl. 78.

Tiel. Weleer in de Burensche poort :
„Ie byn gegooten Gevlooten door dit vyer Van Joan Peters en

Hendrik van Trier. 1659."
Nav. XXVI, 233.

Noorddijk. Groote klok:
,.D. H. Terinckvelt Pastoor tot Noortdj'ck en d II. Raedtsheer Reg-

nerus Tjaerda kerekvoog'd aldaer hebben mi dooen gieten door W.
Jacobus de Vrij. A° 1660." — Deze klok is gegoten uit eene voor-
malige, en kostte 514 Gl. en 18 st. Bij hare inwijding dronken de
klokluiders vier halve tonnen hluin (bier) voor 16 Gl. en 10 st.

Zie P. Boeles Jr. , het 25-jarig bestaan der Herv. Gem. te N.,bl. 81.

Tolbert. Een wapen , waaronder : „Care.1 Hieronijmus, Vrijheer van
Inhuizen en Kniphuizen , Heer tot Nienoordt, Vredewold, Uplewardt."
Op de andere zijde een wapen, waaronder: „Ivo Auwema." Boven
op den rand: „Jurrien Balthasar heft mij ghegoten a" 1660."

Volgens Ds. P. Boeles Sen.

Barneveld. De oudste klok :
^Zoo menichmael gy hoort den heldren kloecken slach Gedenck

aendachtiehlijk aan uwen jongsten daeh. Anno 1665 F. Hemonij
fecit Barneveld."

Nav. XIV , 72 en XXV, 585.

Leek. „Anna von Ewssum freifrau v. Kniphausen v. Nienoordt und
des landes Vreedewolt." Aan de andere zijde: „Georg Wilhelm frei-
her v. Kniphausen her v. Nienort und des landes Vredewolt," en
op den rand : „P. Overneij me fecit Leovardiae 1674."

Volgens Ds. P. Boeles Sen.

1) Als God voor ons is', wie zal tegen ons zijn.

2) Te Groningen in het jaar 1655. Gode alleen eer! W. J. d. V.
heeft mij gemaakt enz.
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Ter Aa aan de Vecht:
„Doe 't spaansch gebroedt
Hier was te land
Zo wierd verwoedt
Myn kap verbrandt (1575)
Maar ik bleef hangen door geluk ,
Nu hen ik door het franseh geweld
Verbroken, en voor weinig geld
verkogt (1673) doch weer te regt gesteld (1676)
De kerkmeesters Dirk Jacobz. schout on
Pieter Harmz. Haan , hebben mij doen

vergieten."
Nav. I I I , bijbl. bl. 169.

Dorkwerd. De klok hing tot 1829 te Wierum en heeft tot opschrift:
„Gerhard Schimmel heft mij gegoten voor Jacob Vermaten 1082."

Ten Boer. Kleine klok :
„d. eed. moog. Heeren gedeputeerde Staaten van Stad en Omland.

Ten Boyr. Carolus Spronnea Anno MDCLXXXVI. D. Simon Hoi-
singius pastor."

Volgens inededeeling van Ds. P. Boeles Sen.

Kolderveen. „Soli Deo gloria. Pieter Vermaten heeft deese klokke
gemaakt voor Kolder en Dinxtervecn 1697."

Romein a. w. bl, 201.



Klokken uit de achttiende eeuw.

Ulst. Kleine klok:

»Petrus Overneij heeft mij gegooten tot Leeuwarden.
1700. S. P. Q. IJ. 1) Jr. Joh. Abrah. van Schurman
Et Adr. Euar: Jongedijk Consules Et Ædiles Ulostani
Fundi Curaverunt. A° MDCC." 2)

Volgens opgave van wijlen Ds. R. Rodenburg.

Pojqjingawier heeft twee klokken. Op de groote staat:
s Petrus Overneij heeft mij gogooten Á ° MDCC." Op do
kleine: x Petrus Overneij me fecit Leovardiae 1700." 3)

Dorpsbeschr. in Ms. bij het Fr. Gen.

In deze eeuw is, zonder dat ik het jaartal precies kan
opgeven, ook gegoten de kleine klok te Ruinen in Drenthe
met het zonderlinge opschrift: »ik hang in de kerk of
toren van de heerlijkheid of karspel Ruinen, niet om de
wet, maar het Evangelium te basuinen."

Romein a. w. bl. 213.

Blija. Op de 1ste klok:
»Klaas Noorden et Jan Albert de Grave me fecerunt

Amstelodami ao 1704. f erigite manus ad sanctimonium

1) Ik vermoed dat deze letters beteekenen Senatui Populo Que
IJlstano , d. i. voor den raad en het volk van Ijlst.

2) Jonkheer Joh. A. v. S. en Adr. R. J. de Burgemeester en dt
overheden van Ijlst hebben (mij) doen gieten. In het jaar 1700.

H) P. O. heeft mij te Leeuwarden gegoten 1700.
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et laudate Deum." 1) — Wat lager in een ovaal: »Het
klokgeluid verbeeld de klanken van 's Heeren stem , die
elk zal hooren in 's werelds grooten onderganck, Dan word
die siele uitverkoren, die heilig leeft, en 't booze stuit,
God regt na geen noodlotsbesiuit."

Op de 2<lo klok:

»Klaas Noorden et Jan Albert de Grave me fecerunt
Amstelodami ao 1704. Offerte Deo gratias et altissimo
promissa vestra." 2) — Wat lager in een ovaal: »Als ik
getrokken word, zoo roep ik overluid 't is droefheid ofte
vreugd, komt hoort hier Gods besluit. W. A. Schotzijn
V. D. M. predikant tot Blija en ïïoogebeintum."

Volgens Ds. Sibinga.

Uit hetzelfde jaar is de klok te Fransum in Groningen :
»De edele mogende Heeren Staten van Stadt Groningen

ende Ommelanden. Anno 1704 den 24 September. Ma-

rnees de Fremij me fecit." 3)
Volgens Ds. P. Boeles Sen.

Ook die te Midwolde: »GeorgWilhelm ende Anna van Ewsum
Graef ende Graevinne van Inhuisen ende Kniphuisen Heer
ende vrouw van Mevoort ende des landes Vredewolt heb-
ben deze kloeke, geborsten door het luiden over de doodt

1) K. N. en J. A. d. G. hebben mij te Amsterdam gemaakt in
het jaar 1704. Heft (uwe) handen op naar het heiligdom en prijst
God.'

2) K. JST. en J. A. d. G. hebben mij te Amsterdam gemaakt in het
jaar 1704. Brengt Gode dank en den Hoogste uwe geloften.

3) Mammees de Fremij heeft mij gemaakt.
De Staten van Groningen lieten hier , en op meerdere plaatsen in

deze provincie , klokken vervaardigen, omdat zij de kloostergoederen
hadden in bezit gekregen, en daardoor op vele plaatsen collatoren
waren geworden. Zie Mr. W. B. S. Boeles de bijz. fiu. Regtsbetrek-
king enz. , bladz. 22 en volg.
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van Wilhelm III , Koning van Groot-Brittannien weder
laten vergieten. Anno MDCCTV" Mamees Fremij me fecit."—•
Deze klok is wellicht de zwaarste in de prov. Groningen.

Zie Bijdr. tot de Gesch. en oudhk. van de prov. Gron.
van Dr. G. Acker Skating. Mr. H. O. Feith en Mr. W.
B. S. Boeles I I I , bl. 277. Gron. I. B. Wolters 1866.

Schalsum. De klok is gegoten te Midwolde, en heeft
met insmelting van de oude gekost 279 Gl., behalve de
kosten van halen en ophangen. Boven aan den rand leest
men: »M. A. Mees Fremij me fecit anno 1605." 1) Aan
den oostkant: »Jr. Sicco van Goslinga Grytman van Franeq-
deele Gecomde in 't minder getal, Curator van de Acade-
mie te Franequer, Graef van de Vijf delne Dijeken." Aan
den westkant: »Vrou Jannetta Usabella Baronesse thoe
Schwartzenberg en Hohenlansberg, sijn welgeboren huis-
vrouw." —• Ds. Romein Ms.

TJit hetzelfde jaar is de groote klok te Ten Boer in
Gron.: »Voor het kerspel ten Buur Anno 1705. Mamees
Fremij heeft mijn vergoten." Volgens Ds. P. Boeles Sen.

Oosterbierum had vroeger drie, thans éene klok. De
derde kleinere luidde in 1708 in stukken, waarna de te-
genwoordige , ter zwaarte van omtrent 3500 oude ponden
gegoten is, en tot opschrift heeft:

» Petrus Overneij heeft mij gegoten in Leeuwarden 1709,
A. v. Haersolte Grietman
A. v. Idsinga kerkv.
G. Heinsius V. D. M.
Jelle Tjeerds kerkv."

Met hunne familie-wapens.
Ds. Romein Ms.

1) Mamees F. heeft mij gemaakt in het jaar 1705,
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Wijns. De kleine klok:
»Petrus Overneij me fecit Leovardiae 1711." 1) Aan de

eene zijde: »Sijmen Gerrits kerkvoogt." Aan de andere
liet familie-wapen der Glinstra's, en daaronder: »Johannes
van Gflinstra Grietman over Tietierksteradeel, Mede Gecom-
mitteerde Raet in de Rekenkamer."

Ds. Romein Ms.

Uit hetzelfde jaar is de tweede klok te Bameveld:

»Ik roep door mijn geluid
- Tot Jezus woord zijn bruid

De dooden ik beween
't Zij grooten het zij kleen

Anno 1711 Jan Albertini, Amsterdam."
Mr. C. A. Nairac, Gesch. v. d. kerk te B. bl. 38, Nav.

XXV, 585. De Heer G. Haasloop Werner noemt in de
Geld. Volksalm. J863 de gieters van deze klok »Klaas
Noorden en Jan Albert de Grave me fecerunt. Amsterdam
A° 1711," en bericht dat ook nog de naam van »H. Al-
tius V D M 2) er op gevonden wordt, (Zie Nav. XIV, 72)
met het volgende: »De Jonckeren des Ampts Barnevold
S. van Delen, H. van Broeckhuysen, L. J. Bentinok, J.
van Wijnbergen, H. van Essen."

Drachten. De westelijke en de middelste klok te Zui-
der-Drachten werd gegoten in 1714.

Ds. Romein Ms.

Uit hetzelfde jaar is de tweede klok te Noord-dijk:

»Jan Crans in Enchuijsen heeft mij gegoten tot dienst
van Noort De IJck. AO 1714."

1) P. O. heeft mij te Leeuwarden gemaakt 1/11.
°J) Vei'bi Divini Minister, dienaar des Goddelijken Woords.



KLOKKE-OPSCHRIFTEN. 263

P. Boeles Jr. , het 250-jarig bestaan der H. Gem. te

N., W. 81.

Gaast. Op de klok staat: »1718. Jan Albert de Graave.
Welgeboren Heer Cornelis Baron van Aijlva Grytman over
Wonseradeel. Ds. Bernhardus van Gelder predicant. Jacob
IJbs en IJke IJkes kerkvoogden."

Volgens wijlen Ds. H. Froeling.

Lippenhuizen. De noorder-klok:
»Laudate dominum campanis. Me feeit Jan Albert de

Grave Amstelodami Anno domini 1722. 1) Livius Suffri-
dus Lijcklama a Nijeholt Ânne Wijbes en Gooitzen Sij-
brens kerkvoogden. Hilarius Mcolaides Ecclesiastes." 2)

Eekhof Ms.

Harlingen. De klok in den toren van de groote kerk
heeft geen ander opschrift dan eene opgave der leden van
het stedelijk Bestuur met het jaartal MDCCXXIIII."

Dus de Heer H. Stroband.

Ilemrik. Kleine klok :
»Me fecit Oiprianus Enghusae Anno 1727. 3) Jitse Wie-

bes , Broer Wietses als kerkvoogden van Hemmerick. D°
Hellarius Mcolaides ecoles. in lipph. cum annexis." 4)

Eekhof Ms.

Wirdum. De grootste van de twee klokken (die van
1472 is er niet meer) heeft:

»Laudate Deum unicum refugium nostrum. Jan Albert

1) Prijst den Heer met klokken. J. A. de G. heeft mij te Amster-
dam gemaakt in het jaar des Heeren 1722.

2) Predikant;
3) Cipr. heeft mij gemaakt te Enkhuizen in het jaar 1727.
4) D° IL N. predikant in Lippenhuizen met toebehooren.
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de Grave fecit Amstelodami Anno Dom. MDCCXXVII." 1)
Volgens Ds. Romein, die zich beroept op een schrijven

van Jhr. Hobbe van Burmania.

Uit hetzelfde jaar zijn twee van de drie klokken te
Westerbork in Drenthe: »Tres faciunt Collegium. 2) Jan
Albert de Grave me fecit Amstelodami Anno Domini 1727 ;"
en op de kleinste: »Drie doen de Gemeente beieenkomen.
Jan Albert de Grave fecit. Anno Domini 1727."

Romein a. w. bl. 311.

Warga. »Heere hoe lief hebbe ik de woonstede van
Uw huis. fecit J. A. de Amsterdam 1728. f ." 3) Dus
op de kleine klok.

Wijckel. In den toren aldaar hingen vroeger twee klok-
ken ; doch in het jaar 1838 is de kleine klok, die, bij
eene herstelling van den toren, door de baldadigheid der
werklieden, gescheurd is, door het Grietenij Bestuur weg-
genomen en verkocht. Op deze stond:

»Me fecit Cyprianus Crans Enchusae anno 1729. 4)
Regnerus Annaeus Lijclama van Wijckel, Grietman van
Gaasterland enz., enz. Dodonaeus Pierius Heemstra van
Holde, Secretaris van Gaasterland en Kerkvoogd van den
dorpe Wijckel."

Nav. 1853, bl. 118.

Boombergum. »A° 1734 fudit Mcolaas Muller te Am-

sterdam.

1) Prijst God, onze eenige toevlucht. J. A. de G. heeft (mij)
gemaakt te Amsterdam in het jaar des Heeren 1727.

2) Drie maken een Collegie.
3) Jan Albertini van Amsterdam heeft (mij) gemaakt 1728.
4) Cijpr. Cr. heeft mij te Enkhuizen gemaakt in het jaar 1729.
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D J Wel Edel Gestr. Heer Livius van Haersma, Griet-
man over Smallingerland. De Welgeboren vrouwe Aurelia
van Haersma, zijn Wel Edele Q-estr. huisvrouw. Jetzo Haa-
rens en Oeble Goitzes kerkvoogden van Boornbergum.
Pieter Douwes besteller van deze klok."

Uit hetzelfde jaar is de klok te Oldehove in Groningen:
»Ik nodich al wie vreest den Heer
Tot dienst van Christus d'Hemel Koningh
En slaa een naar geluit wanneer
De mensch verlaat dees aardsche Woning

Johannes Borghart Eecit Groningen Anno Domini 1734." 1)
En onder: »Rempt D' Mepsohe Jonker en Hovelink in

Humsterland, Raetsheer in Groningen, Gedeputeerde Staet
dezer Provintie Kerkvoogt tot Oldehove 1734."

Yolgens Ds, P. Boeles Sen.

Beetsterzwaag. »Me fecit Cornelis Crans Enchusae Anno
1739." 2) Dan een wapen, en vervolgens: »De Hoog-
welgeboren Heer Livius Suffridus Lijcklama à Mjeholt
Grietman over Opsterland en mede Gedeputeerde Staten van
Friesland - en de Hoog Edel Welgeboren Yrouwe Vrouw
Aurelia Curinea van Scheltinga zijn Hoog-edele huisvrouwe."

Eekhoff Ms.

Wolvega. »Me fecit Cornelis Crans Enchusae anno 1742.

1) Joh. B. heeft (mij) gemaakt te Groningen in het jaar des
Heeren 1734.

De klok te Grootebroek (N. H.J heeft een dergelijk opschrift f
„Mijn klank roept U tot Christus leer
En tot den dienst van uwen Koning
Maar 'kgeef een naar gebrom, wanneer
De mensch verlaat deez' aardsche woning."

Leeuw. Cour. 20 Febr. 85 No. 43.
2) Corn. Cr. heeft mij te Enkhulzen gemaakt in het jaar 1739.
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Deze kloek is gegoten anno 1742 sijndo destijds de Hoog
Welgeboren Heer Jonker Duco van Haren Grietman over
Stellingwerf Westeinde en mede gecomitteerde ter admira-
liteit in Vriesland etc. etc.

en Jhr. Jan Poppe Andrae vau Canter secretaris der
voors. Grietenie.

mitsgaders Broer Wigeri, schrijver van een compagnie
infanterie en Jan Wierda kerkvoogden van Wolvega.

en Jan Deutelius, substituut stellinck aldaar."

Jorwerd. Volgens den onderwijzer H. A. Jonghoff is de

kleine klok aldaar vergoten en bevat:
1748.

»Op Grasmaands eersten dag
Verloor ik mijn geluid
Doen men bedrijven zag
Vreugde op Oranjes spruit 1)
Schoon vergoten ziet men mij
Uit Borchhards klokkengieterij.

Martinus Lauerman predikant." 2)

Kortehemmen. »Soli Deo gloria. Pudit J. Borchardt
Groningae A°. 1750. 3)

Den Wel Edel Gestrengen Heer, den Heer Livius van
ïïaersma, Grietman van Smallingerland, alsmede een van

1) Willem V, geb. 8 Maart 1748.
2) De klok bevat, behalve het bovenstaande , nog de woorden :

„Groningae 1749 - Soli Deo Gloria •• Fudit J. Borchhardt." D. i.:
Godc alleen de eer. J. Borchhardt goot (mij) te Groningen in 1749.
Voorts staan er de namen Pieter Heerkes Aarsen, Augustinus Liclama
à Nieholt met zijn wapen op, als kerkvoogden van Jorwert. Boven
den naam van Ds. M. Lauerman staat ook een wapen. — Volgens
den Heer P. Kruze.

3) Gode alloen de eer. J. Borch. heeft (mij) te Groningen gegoten
in het jaar 1750.
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de gedeputeerde staten van Yriesland, en de Welgeboren
vrouwe Aurelia van Haersma, zijn WelEdel Gestrenge
huisvrouw.

Den Eerzamen Discrete Jacob Tjaerds, ontvanger en
Dorpregter en den Eerzamen discrete Jan G-auwes, Huis-
man , beide administreerende kerkvoogden van Kortehemmen,

Den WelEerwaarden geleerden Heer Gerardus Bosscha,
verbi divini minister 1) van Boornbergum en Kortehemmen,
en Anna Dorhout, ZEw. huisvrouw.

St. Jacobi-Parochie. »Me fecit Ciprianus Crans Jansz
Amstelodami Anno 1754." 2) Aan de eene zijde is een
wapen en daaronder: » Jonkheer Willem van Haren, Griet-
man en Ontfanger Generaal van het Bild." Aan de andere
zijde staat: »Reinder Clasen en Waîing Beerts Kuiken als
Voogden. Pieter Clasen, Gemeents-ontvanger." En een
weinig lager: sAarien Boijens Wassenaar."

Terwispd. De middelste klok :
»Gloria soli DEO. Steven Borchhardt fudit Enghusae

1755. 3) Onder het gesag van de Hoog Edele welgeborene
Heer Livius? Lukas Suffridus Liklama a Mholt Grietman
over Opsterland enz. ben ik vergoten tot Enghuzen binnen
de poorten en de Eerwaarde Dom: IJ. Gaius Mcolaîdes
v d m 4) tot Lippenhuizen cum annexis 5) en de eersame
Jurrit Sietzes en Jeen Tjeerds beide huismans en kerk-
voogden tot Terwispel mitsgaders Brinkt Feddes dorpregter

1) Dienaar des goddelijken Woords.
2) Cipr. Cr. Jz. heeft mij te Amsterdam in het jaar 1754 gemaakt,
3) Gode alleen de eer. St. Borch. heeft (mij) te Enkhuizen ge-

goten 1755.
4) Verbi divini Minister; dienaar des goddelijken Woords.
5} Met toebehooren.

•9
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en ontvanger aldaar, dit is tot narigt van ieder waar.
Anno 1755, F. Haanstra viskaal van Opsterland."

Eekhoff Ms.

Uit hetzelfde jaar is eene klok te Middelbert in Gronin-
gen: »A° 1755. Als Kerkvoogden waren A. J. terBorgh
EaedsHeer in Groningen en de Gezworen Lallens. Soli
Deo Gloria. Is deze klok tot dienst van Middelbert gego-
ten door J. Borchhardt in Groningen.

Ik wekk die leven om te merken op hun sterven
Ik roepe aan ieder om in tijds te leeren derven
Al wat hun nu nog ooit het leven kan doen erven
Dat is in Jesus dies zo wilt niet langer zwerven.

Joh. Bril Pastor."
Yolgens Ds. P. Boeles Sen.

Burum. »Soli Deo gloria. Steven Borchhardt fudit
Enchusae 1756.

Op preektijd yder een te trekken
Na Gods huis yder op te wekken
Ter tijd van brand of watersnood
En land en arbeidsman om brood
En 't zesdaags werken aan te zetten

En schoft en rusttijd na de wetten
van 't oud gebruik te houden vrij
En stemgeregtigde op een rij
Ter stemming in de kerk te lokken

Door klepping neffens andre klokken
En onder 't gaan van gansche drommen

Na 't graf vol stank wel hard te brommen
Is mijn post wann dann mijn klank was doot
Door scheuring men mij wederom goot."

Oudeschoot. »Soli deo gloria, steven Borchhardt fudit
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enchusae 1758." Midden onder het wapen staat: »Ex
autoritate praetoris Schoterlandiae Menno Coehoorn van
Scheltinga illustr. fris. ord. deputatus refectus sum anno
1758." 1)

Giekerk. Noorder klok :

»Ik noodig al wie vreest den Heer
Tot Christus dienst den Hemelkoning
En sla een naar geluid, wanneer
De mensch verlaat deez' aardsohe woning.

Steven Borchhardt 1761." 2)

Rauwerd. De groote klok, plus minus 2000 Ned. ponden

zwaar, heeft:
»Anno 1762. Johannes Derck me feoit Hornae. 3) De

Hoogwelgeboren Heere Jr. Tjalling Ædo Johan Heeringa
van Eijsinga, Grietman over Rauwerderhem, Gedeputeerde
Staten van Yriesland, en meesterknaap 4) van derzelver
provincie. Zachaeus Mulder Secretaris en Boelgoedsontvan-
ger van de Grietenije Rauwerderhem en Karsjen Dirks
Huisman beide Kerkvoogden. Theodorus Mentes, predikant
te Rauwerd. Anno 1762."

Dorpsbeschr. in Ms. bij het Fr. Gen.

Ureterp. Groote klok:
»Me fecit Pieter Seest anno 1766. 5) D W E GS . 6)

Heer L. S. Lijcklama a Nijeholt Grietman. J. de Jonge

1) Op gezach van den Grietman van Sehoterland Menn. C. v. S.,
gedeputeerde staat van Fr. , ben ik hersteld in het jaar 1758.

2) Vergelijk hierbij het opschrift te Oldenhove in Gron. van 1734.
3) In het jaar 1762 heeft Joh. Derck mij te Hoorn gemaakt.
4) Meesterknaap is eene betrekking met opzicht tot de jacht.
5) Piet. S. heeft mij gemaakt in het jaar l/Gü.
6) De Wel Edele GeStrenge.
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predikant. E. Rintses, F. Goeitses kerkvoogden. E. Bia-
ses, L. Anders, G. Siebbes, T. Linses, J. E. Oerts, H.
Jeens, A. Liebbes, W. D. van J. Hennes. Ureterp."

Ferwoude. »Borchhard. Mr. Pierius Binkes booftCom-
mies en Klaas Luwes deze als kerkvoogden in den jare 1767."

Volgens den onderwijzer Gf. A. Baars.

St. Anna-Parochie. Aan de westzijde leest men op de
klok: «Jonkheer Jacob Adriaan Baron du Tour Heer van
Warmenhuijsen, Grietman en Ontvanger Generaal van den
Bildt Mitsgaders wegens de provincie van Yriesland Ordi-
naris Gedeputeerde ter vergadering van de Hoog Mogende
Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden."
Boven dit opschrift staat een wapen bestaande uit twee
staande leeuwen met een schild tusschen beiden; boven dit
alles staan drie sterren. Aan de oostzijde: «Henricus An-
dreæ J U D 1) advocaat van de Hove van Yriesland Se-
cretaris en Boelgoed-ontvanger van het Bildt." Boven dit
opschrift staat mede een wapen: aan de linkerzijde, een
wagen of kar en een negerkop; aan de rechterzijde, een
boom tegen welken een gestreept dier opstaat met een
korte staart. Onder om de klok leest men dit omschrift:
»Kerk en Armevoogden van Anna-Parochie Dirk Johannes
Kuiken en Beert Cornelis Wassenaar. 'Volmagten Dirk Dirks
en Bente "Walings." Boven staat het volgende omschrift:
»Pieter Seest Amstelodami anno 1767 me fecit." 2)

Sneek. De groote klok weegt 3273 Ned. ponden, en
is in 4767 gegoten. Zie Napjus , Gesch. Kron. v. S., bl. 120.

Wijnjeterp. De kleine of zuider klok:

1) Juris Utriusque doctor , d. i. meester in de beide rechten.
2) P. S. heeft mij te Amsterdam gemaakt in het jaar 1767-
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»S. Borghardt fudit Enghusae Anno 1768. 1) Abraham
Bruining bedienaar des H. Euangeliums. Andries Heeres
kerkvoogd te Wijnjeterp. De WelEdel gestrenge Heer
Livius Suffridus Lijclama a Nijeholt Grietman van Opster-
land medegedeputeerde Staten van Vriesland, mede Curator
van 's lands akademie tot Franeker."

Eekhoff Ms.

Oenkerk. Kleine klok:
» S. Borchhardt fudit Enchusae anno 1768." Op de

zijde: «Namme Jans en Bernnes Gerbens," ongetwijfeld
toen kerkvoogden.

Ds. Eomein Ms.

Uit hetzelfde jaar was de klok van Assen, die nu in 1884

door de G-ebr. v. Bergen te Midwolde vergoten is, en het

opschrift had: »J. Borchard fudit enchusae A° 1768."

Kottnmerzwaag. »J. Borghardt fudit Enghusae. 1769."
Dorpsbeschr. in Ms, bij het Fr. Gen.

Wijnjeterp. Noorder klok:
»S. Borchhardt fudit Enghusae Anno 1772. Joh. Conr.

Apelius predikant, Tjibbe Bonnes en Franke Jelkes als
kerkvoogden tot Wijnjeterp. Lîvius Suffridus Lijcklama a
Nijeholt Grietman over Opsterland medegedeputeerde Staten
van Vriesland enz. ens."

Eekhoff Ms.

Olierterp. »Jussu ampliss. viri dni Aijsonis a Boelens
suprimae Frisiorum curae senatoris, ejusque lectissimae
conjugis optimae matronae Enae Romeliae ab Idsinga rimo-

1) S. Borgli. goot (mij) te Enkhuizen in het jaar 1768.
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sam hancce campanam olderterpianam inter Mackinganos
restauravit Claudius Fremij 1776. 1)

Workum. Boven het stads-weeshuis:

»A° 1780 L. Haverkamp Me fecit Hornae." 2)
Volgens den Heer Kuipers.

Duiirswoud. »L. Haverkamp me fecit Hornae Anno

1783."

Oosthem. »L. Haverkamp me fecit Hornae A° 1785
voor de kerk van Oosthem, zijnde Grietman Jr. E. S. T.
v. B. Rengers. Predikant Petrus Wigeri. Kerkfoogden
TJlbe Uilties en Eienk Harmens."

Drachten. Aldaar is in 1765 de oostelijke klok te Noor-
der-Drachten gegoten, en in '1786 de oostelijke klok te
Zuider-Drachten.

Dantumaivoude, »Anno 1786 L. H. Haverkamp me
fecit Hornae. Wanneer de Hoog Edel Geboren Heer en
Meester Petrus Adrianus Bergsma grietman deser deele en
de mederegter Sikke Sjoerds kerkvoogden waren van Dan-
tumawolde en terwijl de Wel Eerwaarde Zeergeleerde Heer
Greorgius Abring predikant was van dit dorp Driesum en
Wolterswolde."

Dorpsbeschr. in Ms. bij het Fr. Gen.

Twijzel, «De klok aldaar is in 1787 gegoten door iemand
uit Amsterdam, en bevat de namen van het toenmalig

1) Op bevel van den aanzienlijken man , den Heer Aijso van B. ,
raadsheer in liet hoogste gerechtshof van Friesland, en van zijne
uitgelezene echtgenoot de beste Mevrouw Ena Romelia van Idsinga
heeft Cl. Fr. in 1776 deze klok van Olterterp (toen zij_) gescheurd
(yra.s) te Makkinga hersteld.

•2) In het jaar 1780 heeft L. H. mij te Hoorn gemaakt.
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bestuur en van den predikant." Deze aanteekening vond
ik onder het opgeteekende van iemand die mij onbekend is.

Nijholtwolde. Op de eene zijde:

»Willem Onno van Haren, Grietman van Stellingwerf
Westeinde.'5

Aan de andere zijde :
»Christiaan en Jan Seest, Amstellodami Anno 1788 Me

fecit. — Douwe Jans en Gosse Hessels kerkvoogden tot
Nijholtwolde 1788."

Roordahuizum. Kleine klok:

»A°. 1792 Me Pecit C. en J. Seest Amsterdam." 1)
Dorpsbeschr. in Ms. bij het Fr. Gen.

Grouw. Op de kleine klok leest men:

»Kornelis van Scheltinga, grietman van Idaarderadeel,
Ate IJpes Paber en Sijlvester Willem Carel Engelberts
v. d. m. 2) kerkvoogden van den dorpe Grouw.''

Op den rand staat:
ïChristiaan en Jan Seest Amstelodami." 3)
Yolgens wijlen Ds. J, Doll.

Bij de klokken uit deze eeuw kan men nog de volgende vergelijken:

Lookwert in Oostfr. De oude klok, vroeger vermeld (zie 1566),
werd vergoten, en kreeg toen het volgende opschrift: „Vivente et
regente Christiano Eberhardo principe F. O. D. E. S. et W: Dom.

1) ]n het jaar 1792 heeft (hebben) C. en J. Seest te Amsterdam
(mij) gemaakt.

2) Verbi divini minister, dienaar des goddelijken Woords.

3) Uit de namen van deze gieters blijkt , dat de klok uit de 18de
eeuw is.
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nostr: clem: ad honorem Dei me feeit Joh. Fremij Anno 1703. 1)
t Joh. Jac. Wekling F. Amptman dato p. s. 2) Ich ruff euch zu
mit lauter stim schickt euch zum tempel ganc : und dencket wie ihr
sterben wolt, wen ihr hort meinen klang f J° : Hen. Kohlmeijr Past.
Gerrit Ubben. Onno Gerdes Kirchen vorsteher."

Harkenroth a. w. bl. 678.

Kanum in Oostfr. „In nöe Jehovae T. O. M. Domini proprietarii,
Eccliâ Canumana me fundi curarunt. 3) R. A. Tellichusen. D. V. M.
Dno G. Swartte D. V. M. Emdano et Johan Sijmens aedilibus. 4)
Darch feur her bin ych gefiossen, Johan Fremih hat mieh gegossen.
Ao 1703."

Harkenroth a. w. bl. 219.

Odoorn in Drenthe. „Die kristelicke gemente van odoren , xclo ,
valt 5) hebben mi laten vergieten anno 1706. ik bin een basin groot
van warden ick roepe de leevendigen tot Gods huis en de dooden tot
der arden, Titie Goossens heeft mi gegoten ras, doen hi noch freiier
was." Romein a. w. bl. 278.

Katwijk aan Zee, Kleine klok : „Vigilate et orate Deo Confidentes
1706." D. i.: waakt en bidt, Gij die op God vertrouwt,

v. Alphen a. w. 1878, bl. 149.

Noordlaren. „Als de HoogEd. Heer Raadsheer de Drens kerckvoogd
en Johannes en Lubbertus Munkerus predikanten en Jan Sibering en
Jan Ilorning medekerckvoogden waren en Albert Hoendricken en
Warmolt Krude volmagten waren is dese kloeke vergooten door mester
ïittie Goossens en heeft mij gegooten op dit pas als hij noch Vreier
was. Anno 1712."

1) Bij het leven en bestuur van Christiaan Eberhard hoofd van
Oostfriesland , Heer ran Esens , Stedesdorp en Witmund , onzen gena-
digen Heer heeft Joh. Fremij mij tot eer van God gemaakt in liet
jaar 1703.

2) Joh. Jac. Wekl. F. Amptman op dat pas.

3) In nomine Jehovae, terrarum omnium maximi domini, pro-
prietarii Ecclesiae Canumanae me fundi curarunt. Zóó gis ik zal het
opschrift moeten luiden , en vertaal daarom : In naam van Jehova ,
den grooten opperheer der gansene aarde , hebben de eigenaren van
de Kanumer kerk , mij doen gieten.

4) R. A. Teil. Divini verbi ministro , Domino G. Swartte divini
verbi ministro Emdano et johan Sijmens aedilibus. D. i.: terwijl R.
A. Teil, dienaar des godd. Woords , de Heer G. Sw. , dien. d. godd.

'Woovds te Emilen en Joh. Sijm. bestuurders waren.

5) Xclo (voor exlo) en valt zijn twee dorpen.
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Noordwijk in Groningen. „D. O. M.— Carolus Ferdinandus Comes
Kniphausanus Vredewoldiorum dynasta conflari me euravit anno Chi
1712." 1) Op don rand: me fecit Amstelodami anno Domini 1712." 2)

Volgens Ds. P. Boeles Sen.

Oosterholt in Limburg. Kleine klok :
„S. S. Quiviace , Helena, Odilia orate et protegate. ep. Neesen,

desumto veteratoque priore , me recudi feeit. G. Julien et J. Petit
m fecerunt 1717." 3)

Nav. IV , bijbl. bl. 28.

Helmond. „De Heer ende M. R. Antoni Molenmakers beider rechten
doeter ende advo . . . t heeft min doen hermaken 1721; Joseph Petit
me fecit."

Tijdsehr. v. Nbr. Gesch. enz. I I , 8. 15, Jan. 85.

Hien. „Jan Albert de Grave me fecit Amstelodami A" Domini
1725." D. i.: J. A. de G. heeft mij te Amsterdam gemaakt in het
jaar des Heeren 1725.

Anloo in Drenthe, „1732. Deus providebit. Soli Deo gloria." 4)
Romein a. vv. bl. 19.

Den Ham. „Me fecit Cijprianus Crans Jansz Amstelodami anno
1738." Dús op den rand , en aan de zijde als volgt: „Evert Joost
Baron Lewe van Aduard , den Ham enz. Staat Generaal enz. enz. enz.
heeft deze Clock op 't vezoek van de karspelluiden van den Ham doen
gieten den 1 September 1738."

Volgens Ds. P. Boeles Sen.

Beilen in Drenthe. Kleine klok:
„L. Sehucking predikant. J. Hunse koster. Fecit J. Borgliardt

Groningen A° 1741. Soli Deo gloria. L. Smit. R. Remmels. J.
Seenbringe. J. Beuringe. Kerckvoogden."

Romein a. w. bl. 32.

Gasselter Nieuwveen in Drenthe : „Soli Deo Gloria. 1743."
Romein a. w. bl. 60.

1) Ter eer van God Almachtig heeft Oarel Ferdinand graaf van
Kniph. , heer van Vredewolt mij doen gieten in het jaar des Heeren
1712.

2) Heeft mij gemaakt te Amsterdam in het jaar des Heeren 1712.
De naam des gieters ontbreekt.

3) Heilige Quiviacus, Helena, Odilia bidt en waakt. Bisschop
Neesen heeft, nadat de eerste klok verouderd en weggenomen was ,
mij weer doen slaan. G. Julien en J. Petit hebben mij gemaakt 1717.

4) God zal het voorzien. Gode alleen de eer.
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Denrle bij Gent. „S. Anna confici curarunt. D. Kompenees et D.
Tollenare magist. paup. et D. de Smet. Recep. Georgius Dumerij me
fecit Brugis anno 1744." 1) Deze kleine klok was oorspronkelijk ver-
vaardigd voor een klooster of kapel van St. Anna.

Nav. XXII, 392.

Roden in Drenthe : „Ik noodige al die Vreest den Heer tot dienst
van Christus den Hemelkoning, en schla een naar geluijt wanneer de
mens verlaat des ardse woning. 2) J. Borgherdt fudit Groningae
A" 1746. Soli Deo gloria. Willem baron van In en Kidjphuijsen
Heer van Nienoort en des landes Vredewolt medegedeputeerde staat
en Curator Aeademiae der provincie van Stadt en Lande medecollator
tot Roden etc. etc. Hendrick Allingh seholte tot Roden en Roder-
wolde , desself verwalter Tyll Krythe , Jaeobus van der Scheer predi-
cant, Ette Harm Eels van Lijyerden en Dcodatus Peeters in der tijd
kerkvoogden , Jan Janssens en Floris Aukema van Lootingewolde als
hijrtoe van de acht kleeften tot Roden zijnde gekommitteerd geweest.
Geert Krijthe , Hindrick Geerts als voerluiden van de klok."

Romein a. \v. bl. 93.

Oldersum. „Fudit J. Borchhardt. Groningae A° 1747. Soli Deo
gloria.''

Piershil. Een der klokken is van 1753. v. Alphen a. w. 1878 ,
bl. 210.

Diever in Drenthe. Twee klokken gegoten door J. Borchhard te
Enkhuizen in 1764.

Op de groote staat:
„Mijn kop , hoe hard, wierdt doorgercten
Van 't Hemelsvuur, mijn makker wierdt
Geheel versmolten , neergesmeten.
Nu heeft des konstnaars hand bestiert
Dat wij liesteld te samen luiden
Om den menschen den regten tijd
Van graf en Godsdienst aan te duiden
Opdat zij daartoe zijn bereid."

Op de kleine:
„Blixem ontstak huis en toren
Ik versmolt maar laat mijn toon

1") Heilige Anna. D. Kempenees en D. Tollenare armmeesters en
D. de Smet hebben mij doen maken. Recep. Georg Dumerij heeft
mij te Brugge gemaakt in liet jaar 1744.

2) Vergelijk hierbij Oldenhove in Gron. 1734 en Giekerk 1761.
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Weer in vreugd en droefhis hooren
En draagt ieder tot Gods throon."

Op 27 Aug. werden kerk en toren door den bliksem getroffen en
verbrand.

Romein a. w. bl. 158.

Noordhorn. De klok is gegoten in 1774, en de oude is er in
vergoten.

Volgens Ds. P. Boeles Sen.

Deurle bij Gent. De klok voor deze plaats in 1782 gegoten door
J. Simoens, heette Aldegonde , en werd door de Franschen op het
einde der 18de eeuw uit den toren gehaald en gesmolten.

Nav. XXII , 392.

Grijpskerk. „Ik ben vergoten te Grijpskerk den 21 Julij door
Mammeus Fremij Heidefelden Mammeus Fremij 1787. Te dier tijd
kerkvoogden den Hr. Geertsema van Sjollema den Hr. Hoofdman de
Raadt. J. M. Broersema."

Volgens Ds. P. Boeles Sen.

Eexta. „Me fecit C. en L. Seest Amstelodami. Karspel Eexta.
Anno 1796. Wt 2580 ponden."

Naar vriendelijke mededeeling van Mr. II. Hesse te Winschoten.





Klokken uit de negentiende eeuw.

Murmerwou.de. «Daar de dissenters op den 21 sten Decem-
ber 1804 vrijwillig afstand hebben gedaan van de dorps-
toren te Murmerwoude, volgens daarvan gemaakt contract
en ter secretarie van Dantumadeel geregistreerd, zoo heb-
ben Klaas Sijdzes van Kleffens, Ontvanger en Kerkvoogd,
en Rinskje Harmannus Botma, egtelieden aldaar, deze klok
aan de kerk en Gereformeerden present gedaan, sijnde de
Wel Eerwaarde W. N. Bolt predikant te Akkerwoude en
Murmerwoude, en Jan Jans huisman alhier op deze tijd
medekerkvoogd. Alles gedaan met goedkeuring van den
Hoog Edel Gestrenge Heer en Meester Petrus Adrianus
Bergsma, thans Drost van het 4de district, Ontvanger in
Collumerland en Dantumadeel, en voor de revolutie van
1795 Grietman van Dantumadeel, Gedeputeerde staat van
Vriesland, dijkgraaf der Oostdongeradeelsder Zeedijken en
Ontvanger Generaal van Oostdongeradeel en Dantumadeel
etc." — Dorpsbeschrijving in Ms. bij het Fr. Gen.

Wijns. De groote klok is te Amsterdam gegoten, en
heeft ten opschrift:

» Wijns
Douwe Zijtses
Simon Sinnema
Arend Pijtters
Anne Sinnema

als dorps
Gecommitteerden

1807."
Homein Ms.
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Uit hetzelfde jaar is eene klok te Jennelt in Oostfr.:
»Olim fractam me refundi curavit C. Gr. Liber Caro ab

Inhausen et Knijphausen dominus in Jennelt. A° domini
MDCCCVII per viros peritos A. H. van Bergen M. Premij
Horam dico vivos voco mortuos plango" 1)

Dus opgegeven door den Heer A. J. van Bergen te

Heiligerlee.

Giekerk. Grroote klok:

»Cornelius Pranciscus Prisius à Nauta me renovandum
curavit, Amstelodami. G* Seest A° 1809." 2)

Romein Ms.

Gorredijk. ))Jacobus Paber schout, Petrus Gerhardus
Steensma, Andries Sjoerds Hijlkema, Barteld Zanders,
Pier Minnes Minnema, Teede Jacobus Engelsma, mede-
leden der gemeente raad, Geert Jans Bosma, Gerrit Sjoerds
Hijlkema. Hergoten op algemeene kosten der ingezetenen
van Gorredijk in den jare 1816. Andries H. van Bergen
en M. Fremij ME PECERunt."

Uit hetzelfde jaar is eene klok in Holland: 3) »Vivos
voco mortuos plango. Renovatum anno Domini MDCCCXVI. 4)
G. R. Brawe Pastoor. E. Tilemann Schullehrer. Johann
Janssen Pocken Kirchenvorsteher in Holland. Andreas H.

1) Eertijds gebroken heeft C. G, Liber Caro van Inhausen en
Kniphausen heer in Jennelt gezorgd, dat ik, in het jaar des Heeren
1807 door de bekwame mannen A. H. van B. en M. Fremij hergoten
werd. Ik wijs den tijd, roep de levenden , betreur de dooden.

2) C. F. F. van Nauta heeft gezorgd dal; ik vernieuwd werd te
Amsterdam (door) G. Seest in het jaar 1809.

3) Holland is eene stad in Pruissen.
4) Ik roep de levenden, betreur de dooden. Vernieuwd in het

jaar des Heeren 1816.
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van Bergen et M. Fremij me fecerunt. Hinrich B. Meijer
Tylriehter, Renke Janssen Meijer."

Volgens opgave van den Heer A. J. van Bergen te
Heiligerlee.

Wijnjeterp. De grootste of middelste klok:

»Wietse Alles v. d. Sluis en H. Andringa kerkvoogden
van Wijnjeterp.

Bernardus Brandsma predikant te Wijnjeterp en Duurs-
wolde.

Hendrik Egberts de Boer in leven te Wijnjeterp. An-
dries van Bergen en Mammeus Fremij me fecerunt anno
1822. 1) F. G. A. B. van Lijnden Grietman over Opster-
land."

Eekhoff Ms.

Westermeer. »Pactum me fecit 2) MDCCCXXVIII onder
het Bestuur van den Heere Grietman Jr. Y. L. Vegelin
van Claerbergen en de eerzame dorpsvoogden en Boek-
houder van Westermeer Geert Pieters Sierdsma, Sijtse Bar-
teles Lugtenveld, Krijn Taconis."

Volgens opgave van den Heer A. J. van Bergen te

Heiligerlee.

•Hijdaard. »Gegoten in October 1836. Grietman Jonk-
heer J. F. van Eijzinga, Kerkvoogden J. J. Hagema, J.
S. Walsweer, A. S. IJpma te Hijdaard. A. H. van Ber-
gen en zoon J. R. te Midwolde Me fecerunt." 3)

Zwaagwesteinde. »Van Bergen en zoon me fecerunt te

Midwolda. Anno 1837."

1) A. v. B. en M. Fremij hebben mij gemaakt in het jaar 1822.
2) Ik ben gemaakt.
3) Hebben mij gemaakt.
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Volgens opgave van de Grebr. van Bergen to Midwolde,

die hier in 1884 weder eene nieuwe klok leverden.

Ureterp. Kleine klok. Daarop staat de korte en lange
jagt klein afgebeeld, en dan het opschrift: »me feceruntl)
Ureterp Anno 1841 A. H. van Bergen en Zoon te Mid-
wolde. Prov. Gron. Deze klok weegt 646 Kederlandsche
ponden."

Oldetrijne. De klok alhier is hergoten in 1847 door van
Bergen en Zoon te Midwoîda.

Siegerswoude. In het jaar 1858 heeft de onderwijzer van
S., de Heer B. J. Bergsma, aan het Fr. Gen. bericht:
»men verhaalt, dat hier klokken zijn geweest. Zij zijn er
niet meer. Men vertelt, dat de Bisschoppen verstoord
waren, omdat de Protestanten hunne kerk genomen hadden,
en daarin predikten. Uit wraak deden zij Siegerswoude
veel nadeel, plunderden hier en daar, en haalden toen de
klokken bij de kerk weg. De boeren trokken daarop ge-
wapend tegen hen op, en dreven hen op de vlucht naar
het Oosten heen langs den Bakendijk. De klokken werden
toen echter door hen , die ze medevoerden, naast den Ba-
kendijk in do veenachtige moeras, die destijds onder water
stond, geworpen. Het gat, waarin zij zouden zijn, wordt
nog het kldksgat genoemd. Het is meermalen zonder ge-
volg onderzocht. Maar in het vorige jaar (1857) vond een
herdersjongen, op eenen halven voet diepte, in het veen, on-
geveer drie of vierhonderd schreden van het kloksgat, in een
nieuw aangelegd greppeltje, eenen zwaren ijzeren ring.
Met moeite trok hij het voorwerp, hieraan verbonden, uit
den grond, en vond een vrij zwaren klok-klepel van be-

1) Hebben mij gemaakt.
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hoorlijk groot soort, bijna twee voet lang. Van buiten was
hij zeer verroest, maar overigens gaaf. Het oude verhaal
vond men daardoor zóó bevestigd, dat eenige boeren met
mij op de plaats op nieuw onderzoekingen instelden. Met
lange ijzers boorde men in den grond, zonder echter iets
te vinden. De klepel is helaas! evenmin behouden. De
jongen verkocht hem aan een smid, die hem verwerkte."

Boxum. De nieuwe klok:

«Gegoten voor het dorp Boxum 1843. A. H. v. Ber-
gen en U. A. v. Bergen te Midwolda Me fecerunt."

Rauwerd. »H. v. Bergen en comp. hebben mij gemaakt
te Midwolda 1850."

Lager staat: »de oude klok gegoten in het jaar 1370
is met overleg van den Hoogwelgeboren Heer Jr. Tjalling
Aedo Johan van Eijsinga, grootste fioreenpligtige in den
dorpe Rauwerd , vergoten in den jare 1850, in tegenwoor-
digheid van Dirk H. Sijbrandij , Hessel F. Postma en Euurd
K. Nijdam als kerkvoogden der Hervormde gemeente te
Rauwerd."

D&rpsbeschrijving in Ms. bij het Fr. Gen.

Bergumerheide. »Deze klok ten dienste van het kerk-
gebouw op de Bergumerheide is gegoten door A. H. van
Bergen en C°. in 1851. De genoemde kerk is het eerst
bepredikt op Zondag den 19 Januari van dat jaar."

Volgens den Heer A. H. v. Bergen te Heiligerlee.

Munnekezijl.

sWaar vroeger 't hoorngeschal weerklonk
tot roepstem om Gods woord te hooren
Daar klinkt nu 't statig klokgebrom
Uit dezen nieuw-gebouwden toren

10
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En roept het volk naar 'thuis des Heeren
om door gebed en lied Hem te eeren.
En is de ziel aan 't stof ontvloden
Dan vergezelt haar dof geluid
Het lijk naar 't laatst verblijf der dooden.

Uit vrijwillige bijdragen is in het jaar onzes Heeren
1856 deze toren op de kerk te Munnekeziel geplaatst,
terwijl kerkvoogden waren J. E. Wiersma, J. T. Sikkema
en L. J. Sikkema, van welk werk aannemer was A. J.
Mcolai. Gegoten door L. J. Elzinga ën zoon in de Schrans
bij Leeuwarden."

Dorpsbeschr. in Ms. bij het Fr. Gen.

Ter Idzardt. »Deze klok heeft het dorp Idzardt laten
maken, Adm. kerkvoogd A. H. Scheenstra en J. J. Kraak
en de WelEd. Heer J. Sikkenga burgemeester 1872."

Deze klok is gegoten door de Gebr. van Bergen te Mid-
wolde, volgens hunne eigene opgave, vriendelijk verstrekt.

Workum. ïl . Cath. kerk. In 1876 of 1877 werden
daar twee klokken geleverd door de Gebr. van Bergen te
Midwolde, met de opschriften:

»In honorem S. Werenfridi dono dedit Bernardus Fluit-
man. Soli Deo honor et Gloria." D. i.: Tot eer van den
Heiligen Werenfridus heeft Bern. PI. mij ten geschenke
gegeven. Gode alleen de eer en de Glorie.

»In honorem S. Josephi, sponsi B. M. V. Dum trahor
audite, voco vos ad sacra, venite." D. i.: Tot eer van
den H. Joseph, den bruidegom van de zalige maagd Maria.
Als ik getrokken word, hoort; ik roep U tot het heilige,
komt!

Pietersbierum. Aan de eene zijde;



1) Bij den brand van kerk en toren in 1843 zijn de beide vroegere
klokken gesmolten naar beneden gekomen. In 1878 kwam de nieuwe
klok. — Volgens vriendelijke opgave van Ds. J. Bruining.
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«Kerkvoogden van Pietersbierum
M. A. Hibma
J. T. Hoogterp
J. G. Zijlstca
Ds. J. Bruining
W. Faber Secret."

Aan de andere zijde:

»Hergoten in het jaar 1878 door Gebr. v. Borgen te
Midwolde." 1)

Haskerhome. »Gegoten en geplaatst in
4880.

Kerkvoogden

Jhr. V. L. Vegelin van Claerbergen
J. W. Kornelis
K. W. van Dijk."

Yolgens getuigenis van Gebr. van Bergen te Midwolde,
die de klok goten.

Nijcberkonp. In 1883 is door de Gebr. van Bergen te
Midwolde aldaar eene oude torenklok met eene nieuwe
verwisseld, waar opstaat:

»1883
L. G. Brouwer
, TT Tx kerkvoogden.
J. H. Das

. A. J. Bos
Volgens getuigenis van de Gebr. v. Bergen.
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Men kan hierbij nog de volgende opschriften vergelijken:
Pewsum. De Heidefeld-Fremijsche klok aldaar is naar den ouderdom

de derde, naar de grootte de laatste. Zij heeft tot opschrift:
„Anno MDCCCIII als Herr Rath Daniel Kempe Amtsverwalter ,

Herr J. W. Boijunga Prediger und Herr C. C. Willemsen und J. T.
Arnoldus Kirchenverwalter in Pewsum waren , M. F. Heidefeld und
M. Fremij me fecerunt." Zij wordt genoemd „Lütje klok" of „Uerklok."

Ostfr. Mon. blatt XI. Nov. 83, Heft 11.

Weene. „lm Jahre 1810 umgegossen. Ich ruf mit heller stimm
Macht euch zur Kirche auf' Und denkt bey meinem Schall, Ihr endet
euren Lauf. M. Hinrichs Prediger. J. R. Bruns Organist. J. G.
Sauthof und J. Harms Kirchenvorsteher zu Weene."

Volgens opgave van den Heer A. J. van Bergen te Heiligerlee.

Pewsum. ' „ Auf veranlassung und unter Direction des Maire der
Maire Pewsum. M. Jurgens des Adjuncten F. Hesse und G. J. de
Buhr. J. E. Harms. D. N. Meinders. F. J. Tjarks. H. J. Uhlenkamp.
H. L. Lupkes. K. J. Dreier. G. G. de Buhr. G. Franssen. F. ü . Smit
als Municipalraethe wurde diese Glocke im Jahre 1813 als der Thurm
erneuert worden gegosseD. Zu dieser Zeit waren D. Kempe Depar-
tementalraeth, R. Blulnn Rentmeister, E. F. Kempe Friedenrichter,
D. A. v. Nordheim Prediger. — E. M. de Buhr, Willemsen Erben
Interessenten und G. F. Tanimen , Schullehrer hieselbst, und H. A.
Janssen, E. J. Schüür, II. van Bergen , C. Fremy und U. van Ber-
gen." — Onder dit opschrift staat op de eene zijde „M. Fremij und
A. H. van Bergen me fecerunt" (hebben mij gemaakt) , en op de an-
dere „vivos voco , mortuos plango , fulgura frango" (do levenden roep
ik, de dooden betreur ik , de bliksems verbreek ik). Boven deze beide
opschriften is een wapen.

Volgens opgave van den Heer A. J. v. Bergen te Heiligerlee, en
Ostfr. Mon. blatt. t. a. p.

Beerta. „Deze klokke is omgegoten ten koste der ingezetenen van
de Beerta in het jaar 1814 onder directie van J. H. Geertsema en
R. P. Roelfsema als kerkvoogden , en Lebo O. van der Wal enEdzo
H. Detmers als Volmagten door A. H. van Bergen en M. Fremij."

Volgens opgave van den Heer A. J. v. Bergen te Heiligerlee.

Bonda. „Deze klok vonnaals de Basune geheeten is omgegoten te
Bonda in de Jaare 1814 als" Lucretius Bernard Folmer predikant,
Abel Wubbena en Diddo Hitjes kerkvoogden waren. Borgemeester
dezer gemeente was toen Riidiger Heinrich Wilhelm Loesing."

Volgens opgave van den Heer A. J. van Bergen te Heiligerlee.

Op eene niet genoemde plaats de groote klok:
„Metall bin ich und todt Doch giebt mein Ton dir lehren nur eines
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eins ist noth du must dich jetzt bekehren. Gegossen durch A. H. van
Bergen und M. Fremij 1815. damals waren T. B. Rewerts Prediger.
II. H. Heren und B. W. Brechtezende Kirchen Vorstheher.''

Volgens opgave van den Heer A. J. van Bergen te Heiligerlee.

Op eene niet genoemde plaats de kleine klok:
„Ich rufe die Gemein wenn soll gepredigt werden; verkünde deinem

todt; wenn du gehst ein zur Erden. Gegossen durch A. H. van
Bergen und M. Fremy 1815. damals waren 'F. B. Rewerts Prediger.
H. H. Heren und B. W. Brechtezende Kirchen vorsteher."

Volgens opgave van den Heer A. J. van Bergen te Heiligerlee.

Wesuio. „ S. Clemens Patr. Wesuw. vivos voco mortuos plango
1817. B. H. Romann Pastoor et Decanus Circuli Meppen. J. Alt-
meppen Lacellanus. Prov. F. Wubbel. O. Niers. J. Riddering." 1)

Volgens opgave v. d. Heer A. J. van Bergen te Heiligerlee.

Collinghorst. „Ich ruf mit heller Stimm Macht euch zur Kirche auf
Und denkt bei meinem Schall, Ihr endet euren Lauf.
Um gegossen fur die Gemeine zu Collinghorst anno 1818.
Gottes dienst und Feicrtage Todcsfall und Trauerklage
Kündigt meine stimme an, Menschen rup ich um zu liören
Christi lehr, auch aus zu üben , Selig ist der dies gethan."
Volgens opgave van den Heer A. J. van Bergen te Heiligerlee.

Fürstenau. „Vox mea vitae, voeo vos, ad sacra vemte, Defunctos
plango , vivos voco ; in nomine Jesu umgegossen zu Fürstenau, 2) im
Monate Junio 1826 vom A. H. van Bergen und M Fremij."

Volgens opgave van den Heer A. J. van Bergen te Heiligerlee.

Wietmarschen. „Patronus Ecclessiae S. Vincentius. 3) Th. Gescher
Pastoor in Wietmarschen. Fabricata est sub Primissario Kupers.
Sumtibus Coloni Moelier anno 1826. a A. H. van Bergen et M.
Fremy." 4)

Volgens opgave van den Heer A. J. van Bergen te Heiligerlee.

1) S. Clemens is de patroon van Wesuw. Ik roep de levenden ,
ik betreur de dooden. 1817. B. H. Romann pastoor en deken van
den kring (het dekanaat) Meppen. J. Altmeppen geestelijke tot den
dienst der kapel. (Lacellanus zal toch Sacellanus moeten zijn van
Sacellum een kleine kapel). Kerkvoogden F. Wubbel enz. (Prov. zal
toch provisores beteekenen, d. i. verzorgers . kerkvoogden dus.J

2) Mijn stem is {de wekstemj des levens , ik roep U, komt tot
het heilige. De dooden betreur ik , de levenden roep ik; in naam
van Jezus omgegoten te enz.

3) Patroon van de kerk is S. Vincentius.

4) Zij (de klok) is gemaakt onder het Hoofd Kupers. Op kosten



288 FEIESCHE

Norden. ,,In honorem Dei hujus campanae anno MCCCCXV fusae,
atque anno MDCCCXXVI scissae , denuo fundendo mutata est forma.
Horam dico , vivos voco , mortuos plango. Nordae MDCCCXXVII." 1)

Volgens opgave van den Heer A. J. van Bergen te Heiligerlee.

Grimersum. „ Zuerst gcgossen anno MCCCCXXII, alsdan
MDCCXXXIX und MDCCL1 , zuletzt anno MDCCCXXVII unter
S. R. F. Beninga Kettler J. C. Dieken und B. C. Homfcld Kirchen-
vorsteher und C. A. Varver Prediger zu Grimersum. Ich rüfe die
Lebenden zur Andaeht Und die Todten zur Ruhe."

Volgens opgave van den Heer A. J. v. Bergen te Heiligerlee.

Westerbroek in Gron. "W. O. Geertsema van Sjallema en J. J.
Veenma. R. K. Nieborg Kerkvoogden. H. W. Haselhoff predikant,
S. R. Siertsema Schoolonderwijzer te Westerbroek. Omgegoten in den
jare 1832 door A. II. van Bergen en Zoon te Midwolda in het Old-
ambt."

Volgens Ds. P. Boeles Sen.

öbergum. „Gegoten in 't jaar 1848 toen Mello Sichterman van de
Brake, Hendrik R, Bruins en Enno J. Wieringa Kerkvoogden waren
en D. Canncgieter predikant was van deze gemeente Obergum."

Volgens opgave van den Heer A. J. van Bergen te Heiligerlee.

Beilen. Kleine klok. „Gegoten toen kerkvoogden waren te Beilen
W. Timmer pres. J. Tonkens Seer. H. Tijmes adm. P. Eleveld. No-
tabelen : R. Boelken, J. B. Stans, J. Brunsting, II. Klooster, W.
Bakker , R, Warris , J. E. Luthen , J. R. Nijzing , J. W. Eleveld ,
H. Vrijs. Predikant L. C. van Loenen. Koster G. van Cleef. Mij
hebben gegoten in de Schrans bij Leeuwarden anno 1855 L. J. Elzinga
en zoon."

Woldendorp. „Gegoten door A. II. van Bergen te Heiligerlee 186(>."
In gothische letters.

Volgens Ds. P. Boeles Sen. Prov. Gron. Cour. / Aug. 186(>, no.
94 , bijvoegsel.

Schoorl. R. Cath. Kerk: „In honorem Dei et S. Jois Baptistae.
Campanam istam dedit "W. Pol. 18/3." 1). i.: Tot eer van God en

van C. Moelier in het jaar 182<> door enz. — Primissario zal wel
staan voor Primicerlo , later gebruikt voor het woord der ouden pri-
mario of principe.

5) Tot eer van God is de vorm van deze in het jaar 1415 gego-
tcne en in het jaar 182(> gescheurde klok, door haar op nieuw te
gieten veranderd. Ik kondig den tijd aan, roep de levenden , betreur
de dooden. Te Norden 1827.
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den Heiligen Joh. den dooper. Deze klok heeft W. P. gegeven. 1873.
Volgens getuigenis van da gieters Gcbr. v. Bergen te Midwolde.

Assen. R. Cath. Kerk. „S. Willehad. 1880."
Volgens de gieters Gebr. van Bergen te Midwolde.
Waddingsveen. R. Cath. Kerk. „In honorem beatae Mariae vir-

ginis dono dedit Otto Kouwenhovcn et uxor ejus Maria Matze. anno
Dni MDCCCLXXX." D. i.: Tot eer van de zalige maagd Maria
hebben O. Kouwh. en zijne vrouw Maria Matet (mij) ten geschenke
gegeven. In het jaar des Heeron 1880. — Volgens de gieters Gebr.
Yan Bergen te Midwolde.

Bedum. R. Cath. kerk. Groote klok: „Maria VXor IaCobl Bos
Dat tVrrl noVae eCCLesIae." — Dit opschrift is een Chrouogram ,
en bevat het jaartal 1880. Het beteekent, Maria de vrouw van Ja-
cobus Bos geeft (mij) aan den toren der nieuwe kerk. — Er staat op
deze klok eene afbeelding van Maria's hemelvaart. — Op de kleine
klok: „In honorem St. Jacobi me creatori dedit - Jacobus Bos."
D. i.: tot eer van den H. Jacobus heeft Jacobus Bos mij aan den
Schepper gegeven. Op deze klok is een beeld van den H. Jacobus.

Volgens opgave van do gieters Gebr. van Bergen te Midwolde.

Winschoten. R. Cath. kerk. „Fundum mihi infantes , incrementum
juvenes, supplementum seniores dederunt. In primae Missionis me-
moriam me St°. Vito dedicaverunt. Winschoten 16 Febr. 1881. Jo-
annes Antonius vocor. G. Droge J. Kemp aeditui. Fratres B et H.
van Bergen me focemnt Midwolda 1881." D. i. : De kinderen gaven
voor mij het begin , de jongelingen het vervolg , de ouden het overige.
Tot aandenken aan de eerste zending hebben zij mij aan den Heiligen
Vitus toegewijd. Winschoten 16 Febr. 1881. Joannes Antonius word
ik genoemd. G. Droge J. Kemp kerkvoogden. De Gebr. B. en IL
van Bergen hebben mij gemaakt. Midwolde 1881.

Steenwijk. Gebr. van Bergen te Midwolde goten in 1882 twee klok-
ken voor de R. Cath. kárk alhier, beide met een Chronogram, zoo-
dat het jaartal in de opschriften schuilt:

„Deo Vero trlnoqVe sanCtoqVe CLeMentI , haeC VoX resonat
stenoviei." D. i. : Deze stem weergalmt ter eere van den waarach-
tigen, drie-eenigen , heiligen , barmhartigen God, te Steenwijk.

„DIVae Matrls Vlrglnls gLorla resVLtautl pVLso pro popVLo
et CLero Stenoviei." D. i. : Ik luid voor volk en geestelijkheid te
Steenwijk , weergalmende ter eere van de goddelijke maagd Maria.

Hoorn. 2(i Mei 1883 werd aldaar in den nieuwen grooten kerk-
toren gehangen eene klok , gegoten door A. H. van Bergen te Heiliger-
lee, 1500 KG. zwaar, hebbende behalve den naam des gieters tot
opschrift: „Stad Hoorn 1882."

Nav. 1884, afl. 2 , bl. 98.
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Genemuiden. „Gegoten in 1883. Gemeenteraad-H. J. Hulst burge-
meester. R. S. Heutink , K. v. d. Kolk , Wethouders. K. K. Bakker,
G. Post kz,, R. Groothuis , J. v. Rees, Bt van Dalfsen , Raadsleden."

Volgens de gieters Gebr. van Bergen te Midwolde.

Vlagtwedde. In 1883 leverden Gebr. v. Bergen daar eene klok met
het opschrift: „B. C. Dijksterhuizen , L. J. Veldhuis , G. H. Buirs Sr.,
kerkvoogden. J. R. Roelfsen , B. J. Hilvering , A. J. Kraak, H. H.
Straoding, A. I-I. Wubs, G. H. Buirs jr. , J. H. Tams, J. A. Scho-
ber, notabelen."

Berkhout. „Mijn voorganger door brand vernield op den 3den
December 1883."

Volgens de gieters Gebr. van Bergen te Midwolde , die deze klok
in 1884 leverden.

Assen. Gemeentehuis: „Deze klok is in het jaar 1884 geplaatst in
den toren van het Gemeentehuis te Assen. M. A. D. Jolles Burge-
meester. Mr, A. Oos Wethouder. G. Maijnard Tetrode Wethouder.
Mr. G. L. W. Vos, Secretaris."

Volgens de gieters Gebr. van Bergen te Midwolde.
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Van de oude klok te Deersum, zonder jaartal, zie bl.
146, komt op plaat Y fig. 1 eene afbeelding voor.

Op diezelfde plaat, fig. 2 , staat eene afbeelding van
eene, voor drie à vier jaren nog aanwezige, Hok te War-

sliens. De kerkvoogden hebben die, helaas! weg gedaan.
De "woorden M CECILIA beteekenen Martijr Cecilia, de
martelares Cecilia. — Een enkele heeft gemeend dat hierin
het jaartal 1252 schuilde, gelijk mij vriendelijk bericht
werd door den Heer H. Cannegieter, pred. te Wartenaen
Warstiens. Het is mogelijk, maar komt mij niet waar-
schijnlijk voor. De martelares Cecilia stierf in het jaar
220. Den 22sten Nov. houdt men in de R. Cath. kerk
hare nagedachtenis in eere. Zij is in den lateren tijd de
patrones der muziek. Zie Otte a. w. 1, 564.

Bij de klok van Iloogebeintum, zie bl. 160, worde nog
opgemerkt, dat er misschien in plaats van het woord pasipioa

op deze klok te lezen staat pasifica, d. i.: pater anima-
rum serva in filio iesu cunctas animas, hetwelk dus nage-
noeg op hetzelfde neerkomt. Volgens vriendelijk gegevene
inlichtingen van de HH. predikanten P. Meindersma en A.
Nicolai en den onderwijzer A. Kooistra.

Te Dronrijp hangt nog eene klok, waarop men niet meer
heeft kunnen lezen dan : »ao Dmi 1493. Grerardus de Wou."

Het opschrift op de klok te Driesum, zie bl. 229, moet
dús zijn :
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Noordzijde: »Juncker iacob Euffelaer, sjadde van bungha."
Met twee wapens; het eerste bevat drie liggende balken,

het tweede eenen pelikaan, die zijne jongen voedt.

Zuidzijde: »Lijdvijcus roelandis van ghendt, minister in
Driesum, ende Talie Ude dochter." Ook hierbij zijn twee
wapens. Het eerste is door eenen liggenden balk in twee
deelen verdeeld, en bevat boven eenen liggenden hoorn,

beneden eenen leeuw. Het tweede bevat zeven eendjes.

Oostzijde: »Sypke reytses ende Mllch gertpens dochter."
Wederom met twee wapens.

Westzijde: »Juncker haio van rinia, dit Ungha." 1) Met
het wapen van Kinia, zie het Stamb. v. d. Fr. Adel, en
een tweede, dat in vier gedeelten is verdeeld. Het eerste
deel, boven, bevat eenen halven arend; het tweede, ook
boven , eene ster; het derde, beneden , eenen knop van eenen

speer; het vierde, eveneens beneden, eene halve maan.

Te Grouw is eene klok met het opschrift: »Jurien Bal-
thasar me fecit 1653." En dan »C. van Eoorda Grieten,
van Idaerd. SYVM C VID." 2) Met een wapen waarin de
eene helft twee halve manen, de andere drie roosjes bevat.

1) Dit Ungha is de naam van de vrouw van Ilaio van Rinia.
Hare familie wordt vermeld in het Bock v. aanbreng van Mr. W. W
Buma, I , 180.

2) Zie over hem Nieuwe Naaml. van Grietmannen dooi1 Jonkhr.
Mr. H. Baerdt van Sminia, bladz. 154, en de Naamlijst der Ileeren
Grietsl. enz. van 1785, te Leeuw, bij Joh. Seydel.

SVVM is eene verkorting voor Sijnodorum. C beteekent Commis-
sarius j VID utriusque juris doctor. C. v. Roorda was Commissaris
politiek bij onderscheidene Friesche Sijnoden, en doctor in de beide
rechten.
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VOORKOMENDE KLOKKEGIETERS.

JAN ALBERTINI, 1711 te Barneveld. 1)
CORNELIS AMEKOIJ , 1597 te Echten.
J. A. DE AMSTERDAM, 1728 te Warga. 2)
EPPE VAN DER ARCK , 1640 te Kerk Avezaath met Wouter

Both. Zij woonden toen te Utrecht. Alleen komt hij voor
1653 te Bornwert.

JUEJEN BALTHASAE, woonde te Leeuwarden, en goot 1651
te Engwierum, 1652 te Hoogebeintum, 1653 te Grouw,
1654 te Dedgum en te Peins, 1657 te Wartena, 1658 te
Augsbuur, 1660 te Tolbert, 1662 te Terwispel en te Ber-
gum , 1664 te Britsum, 1668 te Nijkerk in Oostdongeradeel.

VAN BERGEN EN ZOON, te Midwolde, in 1837 te Bergumer-
heide, 1847 te Oldetrijne.

GEBR. VAN BERGEN, te Midwolde, 1872 te Ter Idzardt, 1873
te Cornjum 2 kl. en te Schoort, 1875 te Hardegarijp, 1876
te Workum 2 kl., 1877 te fîmraen, 1878 te Pietersbierum
en te LTsbrechtum , 1880 te Haskerhorne, Waddingsveen E. K.,
Assen R. K., Bedum 2 kl. R. K., 1881 te Winschoten R. K.,
1882 te Steenwijk 2 kl. R. K., 1883 te Genemuiden en te
Vlagtwedde en Nijeberkoop , 1884 te Beilen, Oosthem, Assen
Gem. huis , Zwaagwesteinde en Berkhout.

1) Is hij dezelfde als Jan Albert de Grave ?
2) Zie Jan Albertini.
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A. H. VAN BEEGEN en M. PEEMIJ, 1807 te Jennelt ,1813
te Pewsum, 1814 te Beerta, 1816 te Gorredrjk en te Hol-
land , 1822 te Wijnjeterp, 1826 te Fürstenau en te Wiet-
marschen.

A. H. VAN BEEGEN EN ZOON, 1832 te Westerbroek, 1836 te
Hijdaard, 1841 te Ureterp.

A. H. VAN BEEGEN en U. A. VAN BEEGEN, 1843 te Boxum.
H. VAN BEEGEN EN COMP., 1850 te Eauwerd, 1851 te Ber-

gumerheide.
A. H. VAN BEEGEN, te Woldendorp in 1866 en in 1883 te

Hoorn.
JAN en YVILLEM BOEEKEN, 1406 te Antwerpen.
HANS VAN DER BOECH, 1579 te Pogum, 1580 te Hatzum,

1581 te Mariencoor. Hij goot te Emde-n.
BOEGHAED , 1767 te Ferwoude.
JOHANNES BOEGHAET, woonde te Groningen, en goot 1734

te Oldehove , 1741 te Beilen , 1746 te Boden , 1747 te Older-
sum, 1749 te Jorwerd, 1750 te Kortehemme, 1755 teMid-
delbert.

STEVEN BOEGHAEDT, woonde te Enkhuizen, en goot 1755
te Terwispel, 1756 te Burum , 1758 te Oudesehoot, 1761 te
Giekerk, 1764 te Diever', 1768 te Wijnjeterp, Assen en te
Oenkerk, 1769 te Kollumerzwaag, 1772 te Wijnjeterp. 1)

THOMAS B0TH, 1582 te Huizum, 1593 te Vianen en te
Werkhoven.

THOMAS BOTH en WILLEM VAN AELTEN, 1569 te Schingen
en te Beers in Friesland.

WOUTEE BOTH, zie Eppe v. d. Arck.
GOTFEIED BOULAED, met M. CLUDI NOILLO en CLA Dl

GAGE , uit Lotharingen , 1644 te Stapelmoor.
JOHANNES VAN BEEMEN, 1512 te Midsland (Schagen), 1515

te Hansweram (Emden), 1516 te Lookwert.
JAN BUEGEEHUIJS, 1607 te Delft.
GEEEIT VAN BÜTENDIJC, 1450 te Delft.

1) Te Wijnjeterp , Assen , Kollurnerzwaag en Diever is zijn naam
echter opgegeven als J. Zeker een vergissing van do lezers van het
opschrift, voor S,
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STEVEN BUTENDIEK, 1458 te Oldemirdum, 1471 te Zweins,
1472 te Wirdum in Friesland met den naam Sioka ? (fecit ?.. .
misschien) Steven Buijtendijk.

WILLEM VAN CLOTEEDIJK, 1450 te Delft.
JAN CEANS, in Enkhuàen, 1714 te Noord-dijk.
CIPEIANUS van Enkhuizen, 1727 te Hemrik , 1729 teWijckel

met den naam. Cijprianus Cranä, 1738 te den Ham, als
Cijpr. Crans Jansz. te Amsterdam , 1754 te St. Jacobie Pa-
rochie als Cijpr. Crans Jansz. te Amsterdam.

COENELIS CE1NS, te Enkhuizen , 1739 te Beetsterzwaag;
1742 te Wolvega.

GEEEIT VAN DEN DAM, 1553 te Dongjum, met Harmen van
Oldensael.

FBANS DELAPAIX, 1670 te Aerle Eixtel.
JOHANNES DEECK, van Hoorn, 1762 te Eauwerd.
PIETER VAN DOEMEN, 1437 , 1438 en 1443 te Delft, 1447

onder den naam van Peter van Dorum te Werdum in Oostfr.,
als Peter en Johannis a Dormen 1452 te Warga.

EECEP GEOEGIUS DUMEEIJ, van Brugge, 1744 te Deurle
bij Gent.

L. J. ELZINGA EN ZOON, in de Schrans bij Leeuwarden, on-
der Huizum, 1855 te Beilen, 1856 te Munnekezijl.

EMBO, 1295 te Kampen in Oostfr.
WILLEM EVEES, zie Peter van Trier.
JOHAN FEEMIJ en JOHAN SCHALLENBEEG , 1690 te Haren.

Alleen 1703 te Lookwert en te Kanum.
MAMEES DE FEE MIJ , 1704 te Fransum en Midwolde in Gron.,

1705 te Schalsum en te ten Boer in Gron.
CLAUDIUS FEEMIJ, 1776 te Olterterp.
MAMMEUS FEEMIJ HEIDEVELDEN en MAMMEUS FEEMIJ,

1787 te Gnjpskerk, 1803 te Pewsum.
M. FEEMIJ, van 1807-1826 zie A. H. van Bergen.
MATEETUS FEIMIGEI, 1634 te Wirdum In Oostfr. 1)
CLADI GAGE, zie Gotfried Boulard.

1) Is deze de stamvader der klokkegieters-familie Fremij ?
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HEEMAN TO DER GANS , 1471 te Groot Borssum, 1477 te
Suirhuisen in Oostfr.

WILLEM GELTENDACH (of misschien Veltendael), 1420 te Eek.
TITIE GOOSSENS , 1706 te Odoorn, 1712. te Noord-laren.
KLAAS NOOEDEN en JAN ALBEET DE GEAVE te Amsterdam

goten in 1704 voor Blija twee klokken, 1711 voor Barneveld.
Jan Albert de Grave alleen 1718 te Gaast, 1722 te Lippen-
huizen, 1725 te Hien, 1727 te Wirdum in Friesland en te
Westerbork. Zie Jan Albertini en J. A. de Amsterdam.

FRANS HACHSEE, 1546 te Eijperkerk.
GEEGORIUS VAN HALL, 1607 te Stiens en te Warstiens, 1608

te Tietjerk, onder den naam Gregorius Gregorii Herrdorfer
Halis Saxoniae , 1608 te O. L. Vrouwen Parochie, 1611 te
Oudkerk.

L. HAVEEKAMP, van Hoorn, 1780 te Worknm, 1783 te
Duurswoud, 1785 te Oosthem, 1786 te Dantumawoude met
den naam L. H. Haverkamp.

HEIEICÜS, 1303 te Blaricum.
F. HEMONLJ, te Amsterdam, 1662 te Delft, 1665 te Bameveld.
F. en P. HEMONIJ, te Zutphen, 1649 te Medemblik twee

klokken.
HERMANNUS, 1392 te Hijlaard, 1404 te Jorwerd.
HEEMAN, 1478 te Eppenhuizen (Schagen), 1482 te Beets in

Opsterland en Zuurdijk in Groningen , 1494 te Oenkerk.
JOHANNES HOUEL (misschien de Wouw), 1441 te Waaxens.
JAN, 1385 te Hekelingen, 1490 te Nunen. 1)
JAN GISEBEETSON, 1472 te Wilsum.
LE DEUX JEAN, 1283 te Luik.
JEAN PAEIS , te Ingen.
JAN VAN VENLO, te Straelen en te Venlo, 1442 te Beesel,

1449 te Lottum. Met den naam JOHANNES VAN VENLO ,
1484 te Elsloo , 1506 te Viersen ; en onder dezen naam in
gezelschap met GEADIJS VAN VENLO in 1492 te Nunhem.

J0HAN, in 1498 op eene onbekende plaats, misschien Blija.
JOHANNES, 1473 te Menaldum.

1) Deze kan echter , om den leeftijd , wel niet dezelfde zijn.
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JOHAN VAN STRAATSBURG, 1408 te Straatsburg.
PETRUS JOLIJ, zie Joannes Sijmon.
G. JULIEN en J. PETIT , 1717 te Oosterholt in Limburg.
WOUTER KAERWAS, 1386 te Zuidland.
HARMEN KELLERMAN, 1612 te St. Georgienwold in Oostfr.
GERT KLINGHE, 1427 te Wibelsboer , 1 447 te Wijbelsum ,

1453 te Emden, 1455 te Wibelsboer, 1456 teEaimen, 1458
te Pewsum in Oostfr. , 1463 te Bingum en te Hinta,

HENRICUS KOKENBAKER, 1457 te Perwerd.
GHERAERD KOSTER, van Amsterdam , 1611 te Nijeholtpade.
CLAEIJS DE LEENENECHT (misschien Nieolaas de Leenknecht),

1417 te Deurle.
MARCUS LESERRE, 1598 te Spijcker.
HENRICUS MEURS, 1600 te Engehim.
GOBEL MOER , 1484 te Delft, 1487 en 1488 te Alkmaar, 1488

te Irnsum (Stavoren), 1494 te Strien.
WILLEM en JASPER MOER, 1413 te Leiden, 1507 te Ant-

werpen , 1510 te Schoonhoven. 1)
CASPAR en JOHANNES MOER, 1525 te Alkmaar.
JAN MOER, 1550 te Delft, 1551, 1B52 en 1554 te Tiel.
JAN MOER en CORNELIS zijn zoon, 1565 te Delft.
NICOLAAS MULLER, van Amsterdam, 1734 te Boornbergum.
HANS FALCK VAN NEURENBERG, 1609 2) te Opheusden,

1617 te Suawoude, te Driesum, te Rinsumageest, (gr. kl.),
te Augustimisga en te Hornhuisen, 1618 te Kollum en te
Marssum (2 k l ) , 1619 te Menaldum , 1620 te Rinsumageest
(kl. kl.), 1621 te Achlum (gr. kl.), 1626 te Weidum, 1627
te Tzum, 1630 te Surhuisum, 1631 te AeWum (kl. t l ) ,
1632 te Dronrijp, 1633 te Leeuwarden , 1634 te Ried, 1639
te Boxum , 1690 te Buitenpost. 3) Hij woonde te Leeuwarden.

NICOLAUS, 1307 te Roodkerk en 1311 te Hoogebeintum.

1) Als het jaartal 1413 juist is, kunnen deze gieters wel niet de-
zelfden zijn van 1510.

2) Moet dit ook 1690 zijn ?

3) Misschien is soms dit jaartal verkeerd, en moet het lC09zijn?
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M. CLÜDI NOILLO met GOTFRIED BOULAED en CLADI
GAGE, uit Lotharingen, 1644 te Stapelmoor.

HANS NORTMEIJER, 1614 te Wijbelsum,
JACOB NOTEMAN, 1633 te Workum, 1637 te Leeuwarden en

te Hitzum, 1638 te Exmorra, te Miedum en te Scherpenzeel,
1639 te Weathem, 1643 te Midhim in Schoterland , 1644 te
Terzool, 1647 te Temaard, 1648 te Hallum, 1649 te Molk-
werum. Hij woonde te Leeuwarden.

MEESTER ANDRIES OBERTIIN met zijn broeder NICOLAAS
ROYIER, uit Lotharingen, 1628 te Roordahuizum, 1629 met
den naam André Aubertin en met M. Francoijs Simons en
M. Meolaus Roijier uit Lotharingen te Pingjum , 1631 alsM.
Andre Obertin met M. Francoa Simon te Hamswerum , 1633
M. Andreas Obertin ut Frankrik te Bozum, 1633 te Drogeham.

HARMEN VAN OLDENSAEL met GERRIT VANDEN DAM, 1553
te Dongjum.

PETRUS OVERNEIJ, 1670 te Hijum, 1671 te Hitzum, 1674
te Leek, 1675 te Ternaard en te Huizum voor Sixma-state,
1677 te Cubaard, 1680 te Wartena, 1681 te Hempens en te
Niebert, 1683 te Langweer , 1694 te Terwispel en te Lippen-
huizen , 1698 te Gauw, 1700 te Ulst (kl. kl.) en te Pop-
pingawier (2 kl.), 1709 te Oosterbierum, 1711 te Wijns.
Hij woonde te Leeuwarden.

HANS CHRISTOPPER PAN, 1631 te Jennelt.
JOSEPH PETIT, 1721 te Helmond.
JAN PHILIPSEN, 1626 te Rijswijk.
JOSEPH DE PLUMERE , 1670 te Aerle-Rixtel.
GERT POWELS, 1587 te Pewsum , 1589 te Jemmingen. Hij

goot te Emden.
ARENT VAN DER PUT, 1611 te Meppel, 1620 te 'sGraven-

zande. Hij goot te Deventer.
M. NICOLAES RODER, 1629 te Oldelamer.
M. F. S., 1) 1621 te Kampen in Oostfr., 1637 te Offîngawier

en te Marum in Gr on., 1643 te Maurik, 1644 te Ravenswaai.
JOHAN SCHALLENBERG met JOHAN FREMIJ, 1690 te Haren.
HANS GERLACH SCHENK, 1638 te Zuidwolde en te Krops-

1) In deze letters schuilt wellicht de naam vaa M. Francoijs Simon.
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wolde. Op deze laatste plaats onder den naam Hans Gerlach
Schenk van Gillen. Hij woonde te Groningen.

GERHAED SCHIMMEL, 1669 te Workum, 1682 te Dorkwerd.

Hij goot dáár voor Jacob Vermaten.

JOHAN SCHONENBORCH, 1502 te Donkerbroek, 1512 te
Lekkum, 1513 te Oldenzaal, 1515 te Kimswerd, 1516 te
Havelte, 1518 met zijn zoon Wolter te Emden eenige klok-.
ken , 1520 te Kollum en te Beets , 1521 met zijn zoon Wolter
te Emden twee klokken, 1524 te Larrelt, 1525 te Tzum.
Soms als Compagnon van Gerhardus Wouw.

WOLTER SCHONENBORCH, 1517 te Vries, 1570 te Gieten.

PIETER SEEST, van Amsterdam , 1615 te Hoogblokland, 1766

te Ureterp, 1767 te St. Anna Parochie. 1)

C. en J. SEEST, van Amsterdam, 1788 te Nijeholtwolde, 1792
te Roordahuizum. CHRISTIAAN en JAN Seest te Grouw
zonder jaartal.

GT. SEEST, van Amsterdam, 1809 te Giekerk.
SEGHEBODUS, 1377 te Esklum in Oostfr. , 1383 te Perwerd.
J. SCMOENS (Simoens?), 1782 te Deurle bij Gent.
NICOLAUS SICMANS , 1629 te Saaxum , 1633 te Ham in Gron.

Hij woonde te Groningen.
M. FRANCOIJS SIMON, 1629 te Pingjum met Andre Aubertin

en M. Nicolaus Roijer uit Lotharingen , 1631 te Hamswerum
met M. Andre Obertin. Zie M. P. S.

JAN SLTMON, 1617 te Beilen.
JOANNES SIJMON (of Sornon?) en Anthonius Tillus (Pilius?)

en Petrus Jolij, Fransehen, 1620 te Holwierda.
EVERARDUS SPLINTER, van Enkhuizen, 1636 te Medemblik

(de kleinste klok).
CAROLUS SPRONNEA, 1686 te Ten Boer.
PRANCISCUS SPRONNEAUX en Hugo Weri, 1690 te Rijsum

in Oostfr.
JOHANNES TER STEGHE in vereeniging met Geert van Wou,

1531 te Weidum en te Hoorn, 1532 te Sleen , 1538 te Has-

1) Het kan niet dezelfde persoon zijn. Misschien vader en zoon ,
en dat de laatste onder den naam des eersten de zaak heeft gedreven.

11
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kerdijken, 1539 te Delft, 1542 te Hallum en te IJlst. Al-
leen in 1544 te Leeuwarden en te Deinum.

STEPHANUS , 1320 te Nijega in Hem. Oldephaart, 1326 te
Ægum, 1338 te Wirdum in Fr., 1340 te Genum, 1352 te
Goënga.

JAN TOLHÜIS , 1517 te Leeuwarden.
HEINDEICE VAN TEIEE, 1578 te Delft.
HENDEICUS DE TREVEEIS, 1578 te Groningen.
PETEE VAN TEIEE, 1624 te Tiel en te Zoelen, maar op deze

laatste plaats met WILLEM EVEES, 1643 te Lienden en te
Ochten met zijn zoon JOHAN, 1658 te Nijbroek de Gebr.
Peter en Hendrik van Trier.

JOHAN VAN TEIEE, 1659 te Tiel met den naam JOAN PE-
TEES en in gezelschap van HENDEIK VAN TEIEE.

G. D. V. (Gradijs de Venlo of G. de Veghel?),1457 te Noorder-
Drachten.

JAKOP VACHEVENE, 1554 te Leegkerk. Hij was van Mechelen.
JACOB VERMATEN, zie Gerhard Schimmel.
PIETEE VERMATEN, 1697 te Kolderveen.
WILLEM JACOBÜS DE V E I J , 1651 te Lettelbert, 1655 te

Norg, 1660 te Noorddrjk. Hij woonde te Groningen.
HENDEIK WAAGHIENENS, 1471 te Haarlem.
GEOEGIUS WAGENEUS , 1519 te Dordrecht.
COENELIUS WAGHENEÜS , 1541 te Leeuwarden. Was hij van

Antwerpen ?
HENEICH WEGEWAERT, 1598 te Wolsum, 1599 te Allinga-

wier, 1601 te Hempens, 1602 te Oosthem en te Hijum ,
1611 te Wommels, 1612 te Eeitsum, 1613 te Nieuwveen in
Drenthe , 1614 te St. Jacobi-Parochie en te Pietersbierum,
1616 te Workum. Hij woonde te Kampen.

WILLEM WEGEWAEET , 1561 te Boer in Friesland , 1564 te
Doetinchem, 1588 te Koevorden , 1593 te Berlikum in Fr.,
1594 te Katwijk aan Zee, 1598 te Domburg, 1599 te Nij-
lamer, 1610 te Nijbroek. Hij goot te Deventer.

COENEAET WEGEWAEET , 1647 te 's Gravenhage.
KIJLIANUS WEGEWAEET, 1627 te Koekange in Drenthe.

Hij goot te Kampen.
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HUGO WEEI, zie Pranciscus Spronneaux.
GEEEET VAN WOU, 1) 1303 te Haarlem, 1384 te Zwolle.
GEEHAEDUS DE WOU, 1418 te Mantgum, 1424 te Ruinen.
GEEHAEDUS DE WOUW, 1483 te Calcar, 1489 te Amersfoort,

1493 te Dronrijp, Oldenzaal en te Calcar, 1494 te Wommels
en Dwingeloo, 1495 te Hemrik en te Logumer Voorwerk,
1497 te Erfurt, 1501 te Borger en te Kloosterburen , 1505
te Utrecht, 1515 te Kimswerd , (2de kl.) , 1529 te Huizum ,
1534 te Goingarijp, 1548 te Lekkum.

GEEHAEDUS WOUW met zijn Compagnon JOHANNES SCHOO-
NENBOECH , 1502 te Donkerbroek , 1512 te Lekkum , 1513
te Oldenzaal, 1515 te Kimswerd , (1ste kl.), 1516 te Havelte,
1525 te Tzum.

GEEET VAN WOU en JOHAN TER STEGE , 1531 te Weidum
en te Hoorn, 1532 te Sleen, 1538 te Haskerdijken , 1539
te Delft, 1542 te Hallum en te I.Tlst.

AEENT VAN WOU, 1517 te Stiens. Misschien komt hij ook
voor in 1508 te Sirkwerum, hoewel de naam dáár opgegeven
is als Arent van Wem. Er zal wellicht voor WEM gelezen
moeten worden WOU.

AENOLDUS VAN WOU, 1504 te Jerusalem (Gerkesklooster).
JAN WOUW , 1515 te Zon.
JOHANNES DE WOUW, 1503 te Nije- en Oldehorne.
WILLEM DE WOU, 1502 te Zuidwolde, 1506 te Soest.

1) Over het geslacht van "Wou kan men zien J. "W. Brouwers,
R. Cath. Past., in de îlandd. v. h. Taalkundig Congres te Kampen
1878. Voorts Mitteilungen des Vereins für Hambtirgische Geschichte,'
Jahrg. III , (Ilamb. 1881) s. 145 en Jahrg, V , (Hamb. 1883) s. 102.





NAAMLIJST der plaatsen.

A .

Si. Anna ter Muiden bl. 151.
Antwerpen bl. 152, 188,216.
Aken bl. 156.
JEgum bl. 161.
Alkmaar bl. 184, 204.
Amersfoort bl. 195.
Allingawier bl. 212.
Augustinusga bl. 230.
Achlum bl. 232, 238.
Augsbuur bl. 248.
Aarle-Eixtel bl. 251, 255.
Ter Aa bl. 258.
St. Anna Parochie bl. 270.
Assen bl. 271 , 289, 290.
Anloo bl. 275.

B.

Brantgum bl. 146.
Breda bl. 149.
Brielle bl. 151.
Brunswijk bl. 155.
Blaricum bl. 170.
Boxum bl. 175, 244, 283.
Butsbach bl. 175.
Beets bl. 183 , 204.
Brakel bl. 189.
Beesel bl. 190.
Bingum bl. 191.
Buurmalsen bl. 196.
Britswerd bl. 205.
Boer bl. 210.
Beers bl. 210.
Berlikum bl. 211.
Borger bl. 213.

Bozum bl. 240.
Bornwerd bl. 247.
Bergum bl. 249.
Britsum bl. 250.
Buitenpost bl. 253.
Bewerwold bl. 257.
Barneveld bl. 257, 262.
Ten Boer bl. 258, 261.
Blija bl. 259.
Boornbergum bl. 264.
Beetsterzwaag bl. 265.
Burum bl. 268.
Beüen bl. 275, 288.
Bergumerheide bl. 283.
Beerta bl. 286.
Bonda bl. 286.
Bedum bl. 289.
Berkhout bl. 290.

C.

Cornjum bl. 145, 233.
Cubaard bl. 155, 252.
Calcar bl. 194, 196.
Collinghorst bl. 287.

D.
Deersum bl. 146, Nalez.
Drachten bl. 176, 262, 272.
Detern bl. 182.
Deurle bl. 189 , 276 , 277.
Delft bl. 190, 194,219,221,

226, 249.
Ditsum bl. 194.
Donkerbroek bl. 199.
Dordrecht bl. 203.
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Deinum bl. 207.
Dongjum bl. 209.
Doetinchem bl. 220.
Domburg bl. 224.
Driesum bl. 229, Nalez.
Dronnjp bl. 239, Nalez.
Drogeham bl. 240.
Dedgum bl. 248.
Dorkwerd bl. 258.
Duurswoud bl. 272.
Dantumawoude bl. 272.
Diever bl. 276.

E .

Emden bl. 153, 157,162,176,
188, 194, 202, 217.

Emmen bl. 179.
Eek bl. 189.
Elsloo bl. 194.
Erfurt bl. 196.
Engelum bl. 203, 225.
Echten bl. 212.
Engelbert bl. 238.
Exmorra bl. 243.
Engwierum bl. 247.
Eexta bl. 277.

F.
Freiburg bl. 156.
Fontenailles bl. 156.
Ferwerd bl. 165, 173, 177.
Fransum bl. 260.
Fenvoude bl. 270.
Fürstenau bl. 287.

G.

Genum bl. 162 , 185.
Goënga bl. 163.
Grootegast bl. 163.
Gent bl. 167.
Godlinze bl. 190.
Groot Borssum, bl. 192.
Gerkesklooster bl. 200.
Goingarijp bl. 206.

Gaast bl. 209, 263.
Gieten bl. 221.
Groningen bl. 221,
's Gravenhage bl. 246.
Gauw bî. 255.
St. Georgienwold bl. 255.
's Gravezande bl. 256.
Grootebroek bl. 265.
Giekerk bl. 269 , 280.
Grouw bl. 273, Nalez.
Gasselter Nieuwveen bl. 275.
Gnjpskerk bl. 277.
Gorredijk bl. 280.
Giïmersum bl. 288.
Genemuiden bl. 290.

H.

Holtgaste bl. 146.
Hardegarifp bl. 147, 187.
Hitzert of Zuid-Beijerland bl.

151.
Huizinge bl. 155.
Helfter bl. 156.
Hoogebeintum bl. 160 , 247 ,

Nalez.
Hijlaard bl. 166.
Haarlem bl. 167, 169, 192,

199.
Hatzum bl. 168 , 222.
Hekelingen bl. 169.
Hommerts bl. 181.
Hemrik bl. 186 , 263.
Hoogkerk bl. 191.
Hinta bl. 191.
Hamswebrum bl. 202, 239.
Havelte bl. 202.
Huizum bl. 205, 211, 252.
Hoorn bl. 205, 289.
Haskerdijken bl. 206.
Hallum bl. 207 , 246.
Hempens bl. 225, 252.
Hijum bl. 225, 250.
Homhuizen bl. 230.
Ham bl. 241 , 275.
Hitzum bl. 242, 251.
Harich bl. 253.
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Haren bl. 254.
Hoogblokland bl. 256.
Holwierda bl. 256.
Harlingen bl. '263.
Helmond bl. 275.
Hien bl. 275.
Holland bl. 280.
Hijdaard bl. 281.
Haskerhorne bl. 285.

Ï.-J.

Jouwswier bl. 146.
Ingen bl. 149.
Iggensbach bl. 157.
Jorwerd bl. 171, 266.
Irnsum bl. 184.
Jemmingen bl. 223.
Jacobi Parochie bl. 228, 267.
Jennelt bl. 239, 280.
Ter Idzardt bl. 284.

K.

Kortezwaag bl. 148.
Kleef bl. 149.
Kampen (Oostfr.) bl. 157, 232.
Kothen bl. 191.
Kimswerd bl. 201.
Kollum bl. 203, 231.
Karkborgen bl. 213.
Kloosterburen bl. 213.
Koevorden bl. 223.
Katwijk a. Z. bl. 223 , 274.
Kerk-Avezaat bl. 256.
Kolderveen bl. 258.'
Kortenemmen bl. 266.
Kollumerzwaag bl. 271.
Kanum bl. 274.

L.

Lichtaard bl. 148, 172.
leiden bl. 150, 189.
Lühnde bl. 156.
Luik bl. 156.
Langweer bl. 183, 253.

Loguinervoorwerk bl. 187.
Lottum bl. 190.
Lekkum bl. 201 , 209.
Lookwert bl. 201 , 273.
Leeuwarden bl. 206, 208, 240,

242.
Larrelt bl. 218.
Leegkerk bl. 220.
Lienden bl. 244.
Lippenhuizen bl. 255 , 263.
Leek bl. 257.

ffl.

Miedum bl. 147 , 243.
Minden bl. 156.
Moissac bl. 156.
Marbach bl. 157.
Mantgum bl. 165, 172.
Menaldum bl. 183, 231.
Mariencoor bl. 194, 222.
Markgroningen , bl. 194.
Marssum bl. 231.
Mildam bl. 244.
Maurik bl. 245.
Molkwerum bl. 246.
Medemblik bl. 246, 256.
Midwolde bl. 260.
Middelbert bl. 268.
Murmerwoude bl. 279.
Munnekezijl bl. 283.

N .

Nijega bij Drachten bl. 145.
Nieuweschoot bl. 146.
Nieuwenhoorn bl. 149.
Nijega (Hem. Old.) bl. 161.
Noordlaren bl. 171 , 274.
Neermoer bl. 189.
Nesserland bl. 192.
Nunen bl. 195.
Nunhem bl. 195.
Nije- en Oldehorne bl. 199.
Nijeholtpade bl. 212, 227.
Nijlamer bl. 212.
Nijbroek bl. 249, 255.
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Nijkerk (Oostd.) bl. 250.
Niebert bl. 252.
Nieuwveen (Dr.) bl. 256.
Norg bl. 257.
Noorddijk bl. 257 , 262.
Nijeholtwolde bl. 273.
Noordwijk bl. 275.
Noordhorn bl. 277.
Nijeberkoop bl. 285.
Norden bl. 288.

O.

Oudega bij Drachten bl. 145.
Opeinde bij Drachten bl. 145.
Ootmarssum bl. 150.
Olterterp bl. 172, 271.
Oldemirdum bl. 179.
Oenkerk bl. 185 , 271.
Oldenzaal bl. 195, 217.
Oostrum bl. 208.
Oosthem bl. 225, 272.
Oudkerk bl. 227.
Oldelamer bl. 237.
Offingawier bl. 242.
Ochten bl. 244.
Oosterwolde bl. 247.
Oosterbierum bl. 251 , 261.
Oudega (Hem. 0.) bl. 254.
Opheusden bl. 255.
Oldenhove bl. 265.
Oudeschoot bl. 268.
Odoorn bl. 274.
Oosterholt bl. 275.
Oldersum bl. 276.
Oldetrijne bl. 282.
Obergum bl. 288.

P.

Pietersbierum bl. 145, 228, 284
Pogum bh 146, 222.
Pewsum bl. 179, 222 , 286.
Purmerende bl. 204.
Posterholt bl. 213.
Pingjum bl. 236.
Peins bl. 248.

Piershil bl. 257 , 276.
Poppingawier bl. 259.

R.

Euitenbroek bl. 152.
Eoodkerk bl. 159.
Eauwerd bl. 164, 269 , 283.
Eijsum bl. 168, 191 , 254.
Euinen bl. 190, 259.
Eijperkerk bl. 228.
Eeitsum bl. 228.
Einsumageest bl. 229, 232.
Eied bl. 233, 241.
Bijswijk bl. 233.
Eoordahuizum bl. 234, 273.
Eavenswaai bl. 245.
Boon bl. 257.
Boden bl. 276.

S.

SJappeterp bl. 146.
Schoonebeek bl. 146 , 148.
Sexbierum bl. 147.
Steenwijk bl. 148 , 289.
Stedum bl. 153 , 165 , 166.
Straelen bh 153.
Siena bl. 156.
Stuttgart bl. 157.
Stiens bl. 164 , 203 , 225.
Strijen bl. 170, 186.
Straatsburg bl. 188.
Schoonhoven bl. 188,216,219.
Schagen bl. 193, 216.
Suirhuisen bl. 194.
Schingen bl. 210.
Soest bl. 215.
Sirkwerum bl. 216.
Sleen bl. 219.
Spijoker bh 223.
Suawoude bl. 229.
Sneek bl. 234, 270.
Saaxum bl. 237.
Surhuisum bl. 238.
Scherpenzeel bl. 243.
Stapelmoor bl. 245.
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Schalsum bl. 261.
Siegerswoude bl. 282.
Schoorl bl. 288.

T.
Tzum bl. 204, 234.
Tiel bl. 213 , 219 , 220 , 257.
Tietjerk bl. 227.
Terzool bl. 245.
Ternaard bl. 245 , 251.
Terwispel bl. 249, 254, 267.
Tolbert bl. 257.
Twijzel bl. 272.

u.
Ulrum bl. 150.
Utrecht bl. 213—215.
Ureterp bl. 269, 282.

V.
Venlo bl. 153.
Vronen bl. 156.
Vollen bl. 168.
Veenhusen bl. 196, 226.
Vianen bl. 211.
Viersen bl. 215.
Vrouwen-Parochie bl. 227.
Vlagtwedde bl. 290.

W.

Wolsum bl. 145, 212.
Workum bl. 147 , 229 , 240 ,

250, 272, 284.
Westerbork bl. 148, 264.
Wurzburg bl. 156.
Wirdum bl. 161 , 182 , 263.
Wijckel bl. 162 , 264.
Westhem bl. 163, 244.
Waaxens bl. 171 , 173.
Wanswerd bl. 171.
Wassenaar bl. 173.

Warga bl. 174, 264.
Wilsum bl. 182.
Wommels bl. 185 , 227.
Weenermoer bl. 189.
Weissenfels bl. 189.
Wibelsboer bl. 190, 191.
Wijbelsum bl. 190.
Werdum bl. 190.
Woltersum bl. 192.
Woldendorp bl. 193, 288.
Weidum bl. 205, 233.
Werkhoven bl. 211.
Warstiens bl. 226, Nalez.
Wirdum (Oostfr.) bl. 241.
Wartena bl. 248, 252.
Wijns bl. 262, 279.
Wolvega bl. 265.
Wijnjeterp bl. 270, 271 , 281.
Westermeer bl. 281.
Weene bl. 286.
Wesuw bl. 287.
Wietmarschen bl. 287.
Westerbroek bl. 288.
Waddingsveen bl. 289.
Winschoten bl. 289.

IJ.
Dist bl. 207 , 259.
IJzendoorn bl. 218.

Z .

Zweeloo bl. 148.
Zwolle bl. 169.
Zuidland bl. 169.
Zweins bl. 181.
Zuurdijk bl. 184.
Zierikzee bl. 188.
Zuidwolde bl. 199 , 255.
Zon bl. 202.
Zalt-Bommel bl. 220.
Zoelen bl. 233.
Zwaagwesteinde 281.






