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Klokken zonder opschrift.

Friens. De klok aldaar bevat niets dan eenige krassen,
die noch letters noch cijfers zijn.
Volgens opgave van Dr. J. A. Bruins.
Hennaard. De klok aldaar heeft geen opschrift.
Volgens bericht van Ds. P . Zondervan te LJtens, d.d.
12 Sept. '90.
Beetgum. Kleine klok. Zij heeft geen opschrift, en is
van ouden vorm.
Volgens opgave van den Heer R. ]ST. de Haas.
Wier. Volgens mededeeling
heeft deze klok geen opschrift.

van H.H. kerkvoogden

Lijons. Op de klok aldaar staat geen opschrift, geen
wapen of iets anders.
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 8 Aug. '89,
get. J. P. Meijer.
Opeinde bij Drachten. (Zie Vrije Fries X V I , blz. 145.)
Volgens schrijven van D. J. Douma te Opeinde, d.d. 13
Aug. 1888, is op de klokken aldaar, die in een klokhuis
hangen, niets bijzonders te vinden.
Schettens. Op de klok aldaar is hoegenaamd geene
inscriptie of versiering.
Volgens opgave van den kerkvoogd F . D. de Jong.
Nijawier. De klok aldaar heeft geene inscriptie.
Volgens opgave van J. van der W a l , d.d. 18 Oct. '90.
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Op de tentoonstelling in 1888 te 's Gravenhage was eene klok
gebracht door den Heer Fritsen te Aarle-Rixtel, zonder eenig opschrift of versiering:. Zij kwam uit Jfoltum , en werd geacht uit
het jaar 1200 te zijn.
Katingen (Sl.-Holstein.) Daar is eene van de twee klokken oud,
zonder teeken , en heeft de afmetingen 0,63 ; 0,56 ; 0.54.
R. Haupt, Die bau und Kunstdenkmaler der provinz SchleswigHolstein. Kiel, Ernst Homann 1886. Zweite bis Vierte Lieferung.
Trebbus in Brandenburg. Daar zijn drie oude klokken zonder
opschriften.
R. Rergau, Inventar der bau und Kunstdenkmaler in der provinz ' Brandenburg. Berlin 1885. S. 759.
Sleinh'ófel in Brandenburg. Er zijn twee klokken zonder opschriften , met afgietsels van medaillen.
R. Bergau, a. w. s. 736.
Wilkendorf in Brandenburg. Er zijn twee klokken zonder opschriften. De kleinste heeft bandversiering aan den bovenrand.
R. Bergau , a. w. s. 780.
Dedelow in Brandenburg. Kleine klok van zeer slanken vorm
zonder opschrift, met medaillen.
Weifenlwrg in Brandenburg.
R. Bergau, a. w. s. 776.

De derde klok zonder opschrift.

Æö'rz in Brandenburg. Kleine klok , van zeer slanken vorm,
zonder opschrift, met afgietsels van medaillen en kruisen.
R. Bergau, a. w. s. 531.
Göschwüz (Sach. Weim. Eisenach). Tweede klok zonder opschrift.
Dr. P. Lehfeldt. Bau u. Kunstdenkmàler Thueringens I. S. 54.
Graitschen (Sach. Weim.
de oudste , heeft den vorm
versiering. Zij heeft aan twee
als een erwt.
Dr. P. Lehfeldt a. w. I.
beelding: voorkomt.

Eisenach.) De derde klok aldaar,
van een koe-bel, zonder opschrift of
zijden gegotene galmgaten, zoo groot
S. 63 en 64 , waar tevens eene af-
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Nenmdorf (Sach. Weim. Eisenach). De tweede klok is zonder
opschrift of jaartal. De kerk is Romaansch.
Dr. P. Lehfeldt , a. w. I. s. 190.
Lóberschutz (Sach. Weim. Eisenach). De eerste klok bevat
medaillons , waarin bloemen , een adelaar en een vroeg-gothisch
Crucifix.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I. s. 179.
Jena. Stadskerk. De tweede klok heeft geen opschrift, maar
tusschen strik-ornamenten , medaillons van onderscheidene grootte ,
waarop in slechten afdruk , in Romaansche vormen , voorkomen
de gekruisigde , tusschen Maria en Johannes , Christus in zittende
houding , Maria met het kind , Nicolaus en de teekenen der Evangelisten.
Dr. P. Lehfeldt a. w. I. s. 102.
Seefelden. (Kreis Konstanz.) De tweede klok is zeer klein, zonder
jaartal of opschrift.
Kraus Baden I. s. 584.
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Klokken, -waarvan geen jaartal blijkt
uit het opschrift.

Verbeteringen van de Vrije Fries XVI, blz. 147.
Onder Sexbierum moet de vertaling van het opschrift
zijn »ben ik U Sexbierum! tot een verheven klinkend
sieraad". Het woord grandisono bleef bij ongeluk onvertaald.
Vrije Fries XVI, blz. 148.
Kortezioaag. De letters, a ve a m b M, daar op eene
der klokken voorkomende, en door mij verklaard als ave
arnata mater beata Maria, verklaart Dr. Ebner, in zijne
vriendelijke bespreking mijner studie in de Beilage zur
Augsburger Postzeitung , no. 24, d.d. 30 Juni 1886, eenvoudig als Ave Maria. ZEd. is van oordeel, dat de B
een R is; dat de M eene verbinding zal zijn van i en a ;
en dat a en m in het model misplaatst zijn, daar de m
voor de a had behooren te staan. Zoo verkrijgt ZEd.
a ve m a r i a. Ingenieus, ik erken dat. Maar ook
waar ? Ik betwijfel dit ernstig, èn met het oog op wat
duidelijk op de klok staat, èn met het oog op de mijns
inziens niet geoorloofde verandering en verplaatsing, die
Dr. Ebner hier de letters doet ondergaan. Er is hier toch
klaarblijkelijk geen fout door den gieter begaan, zooals
wel elders eens geschied is. De klok is met zorg gegoten,
gelijk ook blijkt uit de groote figuur en alle lettervormen,
die er op voorkomen, en waarvan ik eene afbeelding gegeven heb, Yrije Fries X Y I , plaat I , fig. 2.
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Moest ik Dr. Ebner wellicht toegeven, dat de b een r
is, en de m aan het einde eene Vereeniging van i en a,
tegen de verplaatsing van a en m blijf ik groot bezwaar
koesteren. In plaats van a ve Maria zou ik dan liever
nog lezen a ve a(mata) Maria.
Overigens deel ik mede, dat Dr. Ebner deze lettervormen
telt tot de 12de eeuw. De klok zou dan van dien tijd zijn.
Hiaure. Aldaar is de groote klok al voor eenige jaren
verkocht. De kleine klok heeft in gothische letters tot
opschrift: » mei ommi tei dei memento " , d. i. zonder verkorting mei omni tempori dei memento, of in onze taal:
Gij moet altijd mij aan mijn God herinneren.
Volgens opgave van den Heer T. R. Beetsma, d.d. 12
Juli 1890.
Britsum. Kleine klok. De kleinste torenklok is van
ouden datum. Het jaar wanneer deze gegoten is, wordt
niet vermeld. Aan de eene zijde is ze versierd met het
beeld van den II. Bartholomeus, en aan de tegenoverstaande
zijde prijkt ze met het beeld van de H. Maria, hebbende
het kindeken Jezus op den arm. Boven heeft deze klok
een randschrift in het latijn.
Leeuw. Cour. 25 Sept. '89, volgens den Heer A. Jongbloed.
Jelsum. De kleinste klok aldaar heeft geen opschrift,
maar slechts twee figuren, waarvan het kleinste wellicht
een zandlooper moet voorstellen, en het andere, door invloed van weer en wind grootendeels uitgevreten en uitgeroest, misschien het overblijfsel is van eene voorstelling
van Maria met het kind. Zulk eene voorstelling komt
althans ook voor op de klok van Woltersum, die vroeger
te Groningen hing. Zie plaat I , fig. 1 en 2 , en Vrije
Fries X V I , blz. 192.
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Volgens vriendelijke opgave van den Heer van Wageningen thoe Decama.
Schülaard. In oude gothische lettervormen: X Vane tiet
bequame maria hit mien name, ave maria. 1)
Volgens afneming door Ds. J. J. Keizer te Mantgum,
d.d. 26 Juni 1890.
Greonterp.

)^j( Dum

Trahor

Audite «4« Voco

Vos

a d . . . 2)
Volgens vriendelijke opgave van Ds. "W. H. J. Harders,
d.d. 17 Sept. 1888.
Compagnie

onder

Hoornsterzwaag.

Op

de kleine klok

staat i)Petit et Pritsen me fuderunt."
Volgens opgave van Bote Westerkamp.
Woordscharwoude. »Salvator is mijn naem , mijn geluijt is voor
Godt bequaem , de levende roep ik , de doode oveiiu ik , Antonius
de, Borch me fecit."
Opgave van C. W. Bruinvis.
Alkmaar.
Tot 1684 hing daar in den loren van het waaggebouw (Heilige Geesthuis) een klokje van 205 ponden, afkomstig uit
de abtdij te Egmond, waarop stond »Maria vocor".
Bruinvis a, w. , blz. 16 en 17.
Keulen.

Daar staat op eene klok :
»Ist es kein gantzes, so ist es ein halbes ,
Mich had gegossen Hans Diderick Kalbes.
Nav. IlI , bijblad LXII en II , 281 , bijblad IlI , XXV , XLIV.
Er flirt.

Zekere klok daar heeft het opschrift:

1) Maria was, volgens het Beneficiaalboek, de patrones te Schillaard. Hoewel op deze klok geen jaartal staat, zal zij behooren tot
den tijd ongeveer van die van Boijl, d. i. het laatst der 14de eeuw.
2) Misschien moet het teeken des kruisses achter ad gelezen worden,
zoodat het opschrift beteekent „als ik geluid wordt hoort! Ik roep
U tot het kruis , of tot Christus den gekruisigde."' Zie Vrije Fries
XVI, blz. 161 en 171.
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Die grosse Susanna treibt den Teuftel von danna". I)
Nav. t. a p.
Jutphaas.
»Jezus Maria is mynen naam ,
Mjn geluyd is voor Gode bekwaam ,
De levende roepe ik en de doode beschreye ik."
Nav. H l , bijbl. CLXVIII.
Loosdreckt.
'k Werd van zes duizend pond , door 't Fransch geboeft tot
(gruis ,
'k Weeg zestien honderd nu, en dien op nieuw Gods huis."
Nav. VII, 34.
fFeida. St. Peterskirche. De middelste klok heeft twee vrouwenbeelden Maria en Eva,
Kuno Walther. Das alle Weida, s. 25.
Newport in Essex. Derde klok in Earls Colne toren :
»In multis annis resonet campana Johannis." 2)
Nav. I l I , bijblad XXV.
St. Truien. In de abtdij aldaar was eene klok met het opschrift : »Vox mea , vox grata , cibaria dico parata". (Mijn geluid
is een liefelijk geluid , ik kondig aan dat de spijzen gereed zijn).
Deze klok werd geluid als men ging eten.
Mem. van Sicco van Goslinga . volgens opgave van Dr. G. M.
Slothouwer.
Brandenburg. Behalve twee kleine , zonder eenige versiering
zijn er drie merkwaardige klokken ; twee uit de zeventiende eeuw
(zie daar !) en eene , die volgt, 0,75 hoog en 0,92 M. breed , met
ronden vorm , en het opschrift in gothische Majuskels :
»dum traor audite voco vos ad sacra venite".
R. Bergau , a. w. s. 226.
Zie Vrije Fries , p. 161 , noot 5.
Homae. 3)
Tertia campana , quae pulsatur pro audiloribus Rotae. 4)
V) Zie echter Vrije Fries XVI, blz. 196.
2) De Johannes-klok klinke jarenlang!
3) Te Rome.
4) De derde klok , die geluid wordt voor de rechters van de Rota
De Rota is het gerechtshof van appèl in rechtszaken voor de Europeesche Catholieke Staten, ingesteld door Paus Johannes XXII in 1326.
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»Nomine Dominico Patris , prolisque Spirati
Ordine tertiam Petri primae succedere noscant,
Per dies paucos quotquot sub nomiine dicto ,
Sanctam Ecclesiam colunt in agmine trino." Amen. 1)
Roccha bij Sallengre II , p. 1270.
Brandenburg. 1. De »sevenklok", van ronden Romaanschen
vorm, onder breed 0,79 M. , heeft aan den hals in verkeerd
staande , zeer versierde Majuskels , het opschrift :
»0 Rex Glorie veni c. p." 2)
en op de klok eene 0,28 lange, rijk versierde A.
2. Eene kleine , niet gebruikte, klok, breed 0,46 M. , heeft
aan den hals het opschrift: »dominus in nomine tuo salvum me
fac." 3)
R. Bergau, a. w. s. 249.
Dedelow in Brandenburg. Eene der klokken heeft in gotische
minuskels het opschrift :
»0 rex glorie, veni cum pace , ave maria" en dan kleine
relief-beeldjes. 4)
R. Bergau , a. w. s. 313.
1) De door den heerlijken naam van Vader en Zoon bezielden mogen
weten, dat de in rang derde klok van de Pieterskerk op de eerste
volgt gedurende de weinige dagen, zoolang zij, onder genoemden
naam , de heilige Kerk eeren in drievoudige orde. Amen.
2) O! koning der eere kom met vrede. Dit opschrift komt zóó
nog voor te Illmersdorf in 1434, Fredersdorf 1474 ,.Drahnsdorf 1479,
Gielsdorf 1517, allen plaatsen in Brandenburg, zie R. Bergau, a. w.
s. 419, 353, 320, 376; voorts te Bermatingen in 1429 en te Ehringen, beiden plaatsen in Kreis-Konstantz. Zie Dr. Kraus, die Kunstdenkmaler des Grossherzogthums Baden I. s. 487 en 670. Zie Vrije
Fries XVI, blz. 160.
De klok te Birdaard van 1638 hoeft „Christus den Koninck kome
in vrede enz." , zie beneden op 1638.
3) Heer ! behoud mij in Uwen naam !
4) Elders komt het opschrift „o rex glorie veni cum pace" met de
volgende toevoegingen voor:
a. Bij klokken zonder jaartal te :
Linthe in Brandenburg met Amen achteraan. R. Bergau . s. 499.
Het opschrift in in gotische minuskels.
Frankfort a. d. Oder met „Hilf Maria in Gottes namen. Amen."
De klok weegt 32 ctn. Bergau , s. 347.
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GrÜHOw in Brandenburg. Eene klok met het opschrift in gotische minuskels :
»0 rex glorie xpc veni cum pace." 1)
R. Bergau , a. w. s. 396.
Ober Elsass, met „osanna, signum, salutis on (?)" Dr.
Kraus, a. w. s. 222.
Weniqenjena. (Sachs. Weim. Eisenach). 2de klok: „O f Bex glorie
veni cum pace Maria S I L S •]•." Voorts kleine medaillons met
wapen en de teekenen der Evangelisten.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I. s. 223.
Jenalöbnitz. (Sachs. Weim. Eisenach,) Tweede klok: Zie het opschrift
in afbeelding bij Dr. Lehfeldt, a. w. I. s. 159; volgens hem beteekent het: „O re(x) g(loriae) v(eni) c(um) jure (et) pace."
b. Bij klokken uit de volgende jaren:
Sulzmatt, Ober Elsass, dus: „anno domini MCCCLXVII kalendo
(sic!) maius (sic!) fusa fait hec campana. osanna in excelsis. o rex
glorie veni cum pace." Dr. Kraus a. w. s. 626 u. 627.
Jena. Stadskerk. Eerste klok : „Anno domini milesimo quadrgesimo
quinto decimo f o rex glorie veni cum pace amen." De klok bevat
boven- en onderlijnen , die. zieh-zach loopen en in leliën eindigen ,
waarin nog figuren voorkomen, met schrift in oude onduidelijke majuskels. Voorts komen er op voor Maria, Christus aan het kruis,
Johannes , de Lucas-stier , de Johannes-adelaar , Nicolaus , de Mattheus-Engel, de Marcus-leeuw , Paulus , Petrus , Catharina , Barbara
en tweemaal Michael en Georg. Zij is in doorsnede 134 c.M.
Dr. P. Lehfeldt, a. w, I. s. 102.
Riedebeck in Brandenburg', dus: „O rex glorie veni cum pace in
nomine domne (zeker domini) osan en (zeker in) excelsis. MCCCCLII1
jar." In gotische minuskels. R. Bergau, a. w. s. 638.
Werenzhain in Brandenburg, dus: „O rex glorie veni cum pace.
sancte nicolae ora pro nobis.'' De klok is van 1462. Bergau, s. 775.
Zie voorts Vrije Fries XVI, blz. 160, 165 , 170, 178 , 189.
1) O ! koning der eere , Christus ! kom met vrede. Dit opschrift
kwam zóó voor op eene der vroegere klokken te Brandenburg in do
St. Katharina-kerk en te Brachwitz in 1482 , en komt nog voor op
eene klok uit de 14de eeuw te Oelenberg in Ober Elsass (Dr. Kraus,
Kunst und Alterthum in Elsass-Lothringen I I , s. 714), te Bornau ,
Schultzendorf, Weissensee in 1474, Kletzke 1476, Schlalach 1482,
Daldorf 1484 , Werbig , allen plaatsen in Brandenburg, zie R. Bergau,
a. w. s. 260, 186, 172, 695, 771 , 437, 687, 313 en 773.
Voorts komt dit opschrift voor te Pakens , in Jeverland, in 1455.
Zie Bericht ü. die Thätigk d. Old. Landesvereines f. Alterthumskunde V, 17.
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Reichenau-Wiederzell in Kreis-Konstantz heeft een der drie klokken , in gotisch majuskelsschrift , het opschrift : »O rex gloriae
Christe veni cum pace S. Petrus." 1) De klok is in diameter 3^,
en heeft een Tou-ornament. Dr. Kraus , Die kunstdenkmá'ler des
Grossherzogthums Baden , I. s. 362.
Verder nog te Wollmatingen. 16de eeuw , en op de Mensuia of
Wenzel klok te Bermatingen , in Kreis-Konstanz , in 1446. Zie Dr.
Kraus, die Kunstdenkmäler d. Grossh. Baden , S. 380 en 487.
Te Ueberlingen , in Kreis-Konstanz , komt dit opschrift dus voor :
„o rex glorie criste weni kum paze. Uit deze schrijfwijze „weni kum
paze" heeft men, alsof het een ehronogram was , het jaartal 1178 of
1373 willen opmaken. Zie Dr. Kraus , a. w. s. 620.
Zie Vrije Fries X V I , blz. 172.
1) Eene tweede klok alhier bevat hetzelfde opschrift. Zooals men
ziet wijkt die opschrift, van de bij Grünow , bl. 12, opgegevene , af
door toevoeging van „S, Petrus". Met andere toevoegingen komt
het voor :
a. op de klok te Hartmannsweïler, Ober Elsass, dus : „Ely, Eloy ,
Eloyon, Sabaot, Emanuel, Adonay , Tetragramaton , Loth , Nova ,
Margaryta , IJassaday , O Rex glorie Christe veni cum pace." Dr.
Kraus , Elsass-Loth. II. s. 148. Het jaar van deze klok is niet opgegeven.
Jena. Stadskerk. De derde klok: „Maria o rex glorie christus
veni cum pace anno domini m° CCCC X°V amen." Zij bevat reliëfs.
Boven: een engel en Christus als kind , Chr, aan het kruis, Chr. de
opgestane. Onder: de H.H. Rochus , Agnes , Johannes , Nicolaus ,
Christophorus en Catharina. Voorts staat aan den onderrand „hermannus bergfret." Zij is in doorsnede 100 c.M.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I. s. 102.
b. Ueberlingen , Kreis-Konstanz , dus : „o rex glorie o christe veni
cum pace. Anno do. MCCCCXXXXIII1 o sancte nicolae ora pro
nobis. osana hais ich. ulrich snabelburg von sant galen goss mich
Dit opschrift is boven de beelden der Evangelisten , der kruisiging en
van den H. Nicolaus.
e. 'Ernathsreute, Kreis-Konstanz, dus, in gothisch minuskelschrift:
„anno domini MCCCCXXXXVI ave maria o rex glorie criste veni
cum pace" en dan een medaillon met het kruis. Dr. Kraus , Baden
s. 494.
n. GrosS'Schonacà, Kreis-Konstanz, dus: „o rex gloriae ehriste veni
nobis cum pace." De klok is van 1477. Kraus , Baden s. 427.
e. Nichel in Brandenburg, op eene van de twee klokken, dus: „o
rex glorie xpc veni cum pace MCCCCLXXIX" , en dan de Heil.
Georg in relief. It. Bergau, a. w. s. 546.
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Tautenburg (Sachs. Weiin. Eisenach). »Anno domini m CCCCCXII
o ihesu rex glorie veni cum paee qui semper es laudabilis et tamen
ineffabilis. •f" 1) Voorts spitsbogen-fries met drie klaverbladeren.
Aan den onderrand staat nog »f ihs f nazarenus •f rex f iudeorum f". 2)
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I. s. 204.
Weida. St. Peterskirche. Groote klok : »Veni co pace f ano
Domi M CCCC I m f o rex glorie. 3)
Kuno Walther, Das alte Weida , s. 25.
Schalach in Brandenburg. De derde klok aldaar , 2 ctn. zwaar,
heeft het opschrift: »Ave Maria gratia plena". 4) R. Bergau, a. w.
s. 687.
/. Heiningen, Ober Elsass, dus: o rex gloriae Christe nobis veni
cum pace. Amen. Osanna heis ieh. Das wetter vertreib ioh. In
sant Roman mm (martijrn) macht man mich. Fülips Streim von
Ruffach der hat gossen mich, XX jar alt war ich.'1 De klok is van
1495. Kraus , Els.-Loth. I I , s. 560.
g. Hohen-Werhig in Brandenburg, op eene klok van 1499 dus; „O
rex glorie criste veni cum pace" , en dan twee reliëfs: Christus met
het Lam en de gekroonde Madonna. R. Bergau , a. w. s. 773.
Opmerkenswaardige variaties komen nog voor t e :
Thann, Ober Elsass, aldus: „Benedictus qui venit in nomine
Domini Rex Israël: Osanna in excelsis, 1467. Rex gloriae Christe:
St. Lucas, St. Marcus , St. Mathaeus, St. Joannes. Ave Maria
gratia plena , Dominus tecum: sum vas ex aere: demintio funera
terrae: facta recensere : solemnia bella movere." Kraus , Els.-Loth.
s. 637 . en te Kolmar , Ober Elsass, op eene in 1792 afgenomene
klok aldus: „XPS venit in pace et Deus homo factus est, 1573."
Voorts kwamen er op voor een wapen, S. Jacobus , S. Bartholomeus
en St. Martinus te paard. De naam des gieters was Frans Sermund
uit Bern. Kraus , a. w. s. 257.
Dr. Otte beweert, dat de klokken, waarop staat Christas rex venit
in pace in plaats van Christe veni in pace, meest Fransche klokken
zijn (Glockenkunde S. 80). Zie Vrije Fries XVI , blz. 199.
1) In het jaar d. H. 1512, o! Jezus koning der eere kom met
vrede , Gij die altijd te prijzen en toch onuitsprekelijk zijt.
2) Jezus , de Nazarener, de koning der Joden.
3) O koning der eere kom met vrede. In het jaar des Heeren
1453. Het teeken I zal toch L (50) moeten beduiden , en m wel
IlI (3).
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4) Tot de Maria-klokken , met dit of eenigzins gewijzigd opschrift,
brengen wij de volgende :
a. zonder jaartal:
Rieding in Lotharingen. De klok is afkomstig uit het vroegere
dorp Heyersberg , en heeft in latijnsche letters , waarvan sommige
verkeerd staan , het opschrift:
ESOR • A - | T E • P!A_- MAHA • CA~lsA • RE • A A E •
ARIA f AMEN.
Kraus leest hieruit »ex orat te pia mater (!) casta re(gina) are
(m)aria f amen". Ik zou liever lezen »es or(ata) alte pia mara(l)
cara (2) re(gina) ave (m)aria f amen" , en vertaal dan : »Gij zijt
aangebeden zeer vrome, beproefde, dierbare koningin ! wees gegroet
Maria! Amen."
Kraus, a. w. I l I , s. 869.
Romae. 3)
Campana parva , quae prior pulsatur in diebus festis. 4)
»Mentem Sanctam spontaneam , honorem Deo, et Patriae
liberationem. 5)
Ave Maria gratia plena Dominus tecum ;
Benedicta tu in mulieribus,
1) Hierbij denk ik aan Ruth. I , blz. 20.
2) De vormen ~|g, die op een omgekeerde |_ en S gelijken, vat
ik op als één letter, namelijk R , die op de klok niet duidelijk zal
uitgedrukt zijn.
3) te Rome.
4) kleine klok , die op feestdagen het eerst geluid wordt.
5) zij (Agatha) heeft den reinen geest vrijwillig opgeofferd, Gode
gaf zij eer, en de bevrijding des vaderlands bracht zij tot stand.
F. Angelus Rocha verklaart deze woorden dus (zie Sallengre I I ,
1258 en 1259) : „Een engel zou deze woorden op een bord geplaatst
hebben op het lijk van de H. Agatha, maagd en martelares , toen
de vromen lijkplecbtigheden voor Haar verrichtten. Zij zouden beteekenen mentem sanctam spontaneam (obtulit), honorem Deo (dedit),
et patriae liberationem (impetravit) , Agatha zou dit gedaan hebben.

De inwoners van Catana op Sicilië werden dan ook bij eene uitbarsting van de Aetna wonderbaarlijk bewaard, toen zij naar het graf
van Agatha vloden. Daarom staat deze inscriptie op klokken, om
den bliksem en vuurstroomea door het gelui te weeren,"
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et benedictus fructus ventris tui." 1)
Rocha bij Sallengre II , p. 1270.
Burg
(Sl.-Holstein.) »Ave maria e t e ; . . tecum".
in dm. 0,55 en h. 0 , 4 1 .
R. Haupt a. w.
Metzelthin
in Brandenburg.
Hilf Got ut Not".
R. Bergau , a. w. s. 526.

Klok

Deze klok is

met opschrift : »Ave Maria

Gruhno in Brandenburg. Daar zijn twee oude klokken van zeer
slanken vorm ; de eene heeft het opschrift: »Ave Maria gratia".
R. Bergau , a. w. s. 396.
Alben (Lotharingen). Eene renaissance klok heeft aldaar het opschrift : »Sancta Maria ora pro nobis".
Dr. F . X. Kraus, Kunst und Alterthum in Elsass-Lotharingen

IlI , I , s. 4.
Seefelden, (Kreis-Konstanz). De derde klok heeft het goth. opschrift : »Maria Gotes ggll. (Celle ?) ghab in diner hùte , swas ich
unser schelle f.
Kraus , Baden I , s. 584.
Wenigenjena (Sachs. Weim. Eisenach).
klok met »Ave Maria".
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I . , s. 223.

3de klok. Avemaria-

Graitschen (Sachs. Weimar Eischenach). De tweede klok bevat
in twee rijen de volgende letters in gothischen vorm :

? ?

P (2)

?

PNOCAFNEYRYIMDP
?

RBSEDDMOSNRDRSD
Vergis ik mij niet in de lettervormen , dan kunnen deze rijen
eene bede bevatten , b. v. ongeveer dus: »Parce nos omnes coeli
1) Wees gegroet Maria! Gij begenadigde ! de Heer is met U ; gezegend zijt Gij onder de vrouwen, gezegend zij de vrucht van Uw
buik !
2) Deze letter R staat in het opschrift onderstboven, Misschien is
dit niet meerdere letters het geval. Waar ik een vraagteekentje boven
plaatste, betwijfel ik of ik den lettervorm goed heb opgevat.
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altissima, ijesu nostrorum et ijudeorum regis, ijesu immaculata
mater, dei para, regina beatorum sanctorum et domina, diva
maria, omnium sanctissima , nostra regina, diva regina , sancta
domina" — of iets dergelijks.
Dr. P. Lehfeldt, u. w. I. , S. 63 , die helaas ! geene verklaring
der letters beproeft. Zie ook de afbeelding bij Lehfeldt a. p.
Cvspeda (Sachs. Weim. Eisenach). De tweede klok aldaar (de
1ste en 3de zijn van 1869 en 1853) heeft »in marian •f ere f
ben ich gegossen ° amen f."
Dr. P. Lehfeldt , a. w. I. s. 23.
Schwanebeck in Brandenburg. De klok heeft het goÜiisch opschrift :
»Dem Haus liilf aus Noth Maria gieb Brod."
R. Bergau , a. w. s. 696.
Zie voorts Vrije Fries XVI, blz. 148, 149, 1 5 1 , 152 en boven
bij Jelsum , Schillaard , Alkmaar, Dedelow met nooten, ReichenauNiederzell met nooten.
b. uit de 13de eeuw :
Rome. Op de drie kleinere klokken van de Groote Basilica van de
H. Maria, waarvan twee gegoten zijn in 1285 en de andere in 1291 ,
staan inscripties tot eer van God Almachtig , en Maria Deipara
semper Virgo. 1) Ook komen op die klokken voor de namen van
de gieters en van hen die geld gaven om ze te bekostigen.
Roccha bij Sallengre , p. 1271.
Zie voorts Vrije Fries XVI, blz. 156.
c. uit de 14de eeuw :
Uden. In den toren van de op 4 April 1886 afgebrande kerk
hingen drie klokken. Een was van 1352 en Maria genaamd , en
vertoonde de beelden van Jezus en Maria.
Tijdsch. v. N. Brab. Gesch. Taal- en Letterkunde , no. 16 , 15
Mei 1886.
Frankfurt a/d. Oder. Groote klok , 100 ctr. zwaar, heeft het
opschrift:
»ïn nomine Domini. Amen. Anno domini millesimo tricentesimo
septuagesimo primo in vigilia Stc Lucie, completa est hec campana
1) Maria , de moeder Gods, altijd Maagd.
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nomine Osanna in honorem Marie Virginis glorississime. Amen." 1)
Buitendien staat er op liet wapen der stad , van den Bisschop
van Lebus en van de Mark Brandenburg , en eene voorstelling der
begroeting en ontvangenis van Maria. Aan den benedenrand zijn
afgietsels van Munten.
R. Bergau , a. w. s. 347.
Gramzow in Brandenburg. De groote klok heeft in gothische
minuskels het opschrift :
» 0 maria in nomine d o m i n i , anno domini MCCCLXXVIIII" 2)
met medaillen en de teekenen der Evangelisten.
Voorts is er eene klok met relief beeldjes.
R. Bergau , a. w. s. 389.
Zie voorts Vrije Fries blz. 1 5 9 , 1 6 3 , 1 6 4 , 1 6 5 , 1 6 8 , 1 6 9 ,
170 en beneden bij Austernijega en Foudgum in de 14de eeuw :
d. uit de 15 de eeuw :
Winterswijk.
De oude, nu weggenomene, klok had tot opschrift:
»Anno Domini MCCCCfVI vas istud est completum in honorem
beatae Mariae virginis et provisoris eccl. . . . . , , " 3)
Zie Kamper Courant 6 Maart 1890.
Frankfurt
a/d. Oder. De middelste klok , 8 5 ctr. zwaar , heeft
het opschrift :
»Hec campana iïïsa est in honorem Marie Virginis anno Dei
MCCCCVI." 4)
R. Bergau , a. w. s. 3 4 7 .
Thann (Ober Elsass). 1423. In dat jaar werd het »unser lieben
Frawen Glockhen" door eenen Meester uit Basel gegoten en in den
»S. Theobalds T h u r n " opgehangen , met het opschrift:
1) In den naam des Heeren. Amen, In het jaar 13,'1 op den dag
voor het feest van St. Lucia , dus 12 Dec., is deze Mok voltooid,
genaamd Osanna, ter eere van de meest beroemde maagd Maria. Amen.
2) O Maria in den naam des Heeren, in het jaar d. H. 1379.
3) In het jaar 1406 is deze klok gegoten ter cere van de zalige
Maagd Maria en van den beschermer der kerk
(hier ontbreekt de naam van dieû patroon).
4) Deze klok is gegoten ter eere van de Maagd Maria in hot jaar
Gods 1406,
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»S. Maria Mater Dei ora pro nobis." 1)
Kraus, a. TV. II s. 635 en 636.
Rarnsloh (in Sagelterland). Op de tweede klok ;
»Maria bin ick geheten
De van Rameslo hebben mij laten gliijtén anno 1741
Daer bij
Goet Geert van Wou mij."
Jr. Mr. M. Hettema en R. R. Posthumus , a. w. blz. 136.
Het jaartal 1741 is om den gieter foutief — het zal of 1441
of 1541 moeten zijn.
Zonhoven in Belgisch Limburg. Kleine klok. »•(• Maria is mijn
nam , ick ben ghemaect MCCCCXLIII."
Mij vriendelijk toegezonden door den Heer Johan Winkler te
Haarlem, die het opschrift ontleende aan »'t Dagbet in den Oosten"
1885, blz. 38.
Dwingeloo. Op de eene klok (zie over de andere Vrije Fries
XVI , blz. 186) staat:
»ave du machst di comen f (romen wellicht)
du brachtes wonne op eerden f
darom wil ie di nomen f
in marien eerden f
me fecit aö Di MCCCCXLIIII op sunte Peters
avend ad vincula Meester Johannes de Wou."
T. A. Romein, De Herv. pred. v. Drenthe, blz. 165.
Oldorf in Jeverland. De klokken aldaar hebben de jaartallen
1421 en 1450. Op de laatste staat: »Maria bin ick geheten, de
van Cleverns 2) hebben mi laten gieten. Anno 1450 bin ick gegoten."
Ber. ü. die Th. d. Old. Lv. f. Al. V , s. 17.
Hemmingstedt (Sl.-Holstein). »1453. Maria bin ick geheten dat
kaspel in Hemminghstede let mi gheten."
R. Haupt, a. w.
Wohrden (Sl.-Holstein). »Anno dni MCCCCLIII Maria bin ik
gheheten dat kerspel to oldensworden let mi gheten f S. antonius -j1) Heilige Maria, Moeder Goets , bid voor ons.
2) Deze klok schijnt dus afkomstig te zijn van het dorp Cleverns
in Jeverland.
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deiunctos plango •ƒ• vivos f voco f fulgora f frango f vox f mca f
vox f vite f voco -j- vos j ad f sra (sacra) j- veit (venite) f ghod f
gheve j siner f sele f rad f hermen f klinghe j- de •f mi f ghe -f
goten f had.
Dr. R. Haupt, a. w. Zie het geslacht des gieters , Vrije Fries
XVI, blz. 297 , en Otte Handb. d. Kirchl. Kunst-archäologie II ,
blz. 790. Het latijn in dit opschrift beteekent: »ik beween de
dooden , roep de levenden , verbreek den bliksem. Mijn stem is de
stem des levens. Roep ik U tot het heilige , komt. — Eene klojt
te Boxum was van hetzelfde jaar , ook die te Butsbach en eene te
Emden. Vrije Fries XVI, blz. 175 en 176.
Lautenbach , Ober Elsass, »mentem sanctam spontaneam. honorem Deo et patrie liberacionem. Stus michahel, S. Sanctus
gangolffus. anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo
nono. ave maria gracia plena , dominus lecura." Deze klok is in
1863 versmollen. Zij bevatte het beeld van Jezus , den gekruisigde,
met Maria en Joh. , omgeven van Apostelen en profeten ; voorts de
Madonna met 8 andere figuren , vermoedelijk S. Leodegar , Antonius met de Tau en het zwijn , Petrus met den sleutel, en symbolische voorstellingen van het geloof of de kerk. Kraus , Ober
Elsass , s. 411. Zie boven onder Rome.
Ifeufrack , Kreis Konstanz , »•ƒ• ave y maria -f- gracia f plena "j"
dominus f tecum f benedicta f t f L XIII (1463 ?). Kraus,
Baden I , s. 549.
Graüschen (Sachs. Weim. Eisenach). Eerste klok : »Anno "J"
doml f M° f CCCC f LXIIII f Ave (twee sleutels) mari" (een
cirkeltje , waarin, naar mij voorkomt, een A staat; dan een
beeldje van eene vrouw, zeker Maria; dan Christus gekruisigd ;
voorts eene figuur , waarin weer twee sleutels , en eindelijk nog een
cirkeltje.) Onder het bovengenoemd opschrift, dat tusschen vier
koorden staat, twee boven en twee onder , bevinden zich nog afbeeldingen , onder anderen een druivetros , een ruïne of een deel
van een toren of huis. Deze laatste figuur staat in de eerste buiging van een geslingerd koord , terwijl in de tweede buiging daarvan het woord »claves" , en in de derde de woorden »cym ce nn"
voorkomen. »Claves cym ce nn" zal wel beteekenen "claves Cymonis
cephae nominali" , de sleutels van Cyjnon cephas geheeten , en
doelen op de sleutels voorkomende in de versiering: van de klok.
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Voorts komen onder het opschrift nog kleine reliëfs van Maria en
twee Bisschoppen voor , waarvan een op een draak , die niet afgebeeld zijn door Dr. L. Zie afbeelding bij Dr. P. Lehfeldt,
a. w. I. s. 63 , die helaas ! geene verklaring geeft van de figuren enz.
Jeserig in Brandenburg. De klok heeft hel opschrift :
»Maria bin ik ghenant. allen christen selen to trost ghesant.
Anno dni MCCCCLXIX. Hans Bedding me vecit" (fecit).
R. Bergau , a. w. s. 419.
Kampeld in Brandenburg.
»Ave Maria gloria plena."
R. Bergau , a. w. s. 434.

Klok van 1472 met het opschrift:

Mertendorf (Sachs. Weim. Eisenach). »Anno dni MCCCCLXXXV
Ave maria gracia plena." Voorts een schild met een teeken, en
boven en onder Fries en leliën.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I. s. 188.
Heiligenberg , Kreis Konstanz , »1488 (of 1482) ave got gries
dich maria." Kraus , Baden I , s. 430.
Frankena in Brandenburg. De klok heeft in gothische minuskels
het opschrift :
»Defunctos plango , vivos voco , fulgura frango. Maria hilf uns.
Vox mea vox vite. voco vos ad sacra venite. Anno domini
MCCCCLXXXVIII. (Ik betreur de dooden , roep de levenden , verbreek den bliksem. Maria help ons. Mijne stem is de stem des
levens. Ik roep U tot het heilige. Komt! In het jaar d. H. 1488).
R. Bergau , a. w. s. 342.
Mórz in Brandenburg. Groote klok met het opschrift in gothische minuskels »ave maria gratia anno dn. MCCCCLXXXXVI."
R. Bergau , a. w. s. 531.
Zie voorts boven blz. 13 en 14 bij Ernathsreute en Thann en
Vrije Fries XVI, blz. 172 , 173 , 174 , 176 , 177 , 179 , 180 ,
1 8 1 , 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, l"90, 1 9 1 , 192,
193 , 194 , 195 en beneden bij Jislum , Aalsum , Oppenhuizen ,
Oosterwolde en Lioessens in de 15de eeuw.
e. uit de 16de eeuw :
Deggenlmusen , waar eene klok van 1503 de woorden bevat:
»Ave Maria enz." Kraus , Baden I , s. 493.
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Lim/pach, waar eene der 4 klokken het opschrift heeft »anno
domini MCCCCCIIII ave maria dominus tecum" en voorts twee
medaillons , wellicht met St. Georg. Kraus , Baden I , s. 513.
Mittelweier,
Ober Elsass. Daar heeft de klok , boven : »Anno
MCCCCC und VI jor. O Sanct. Anna und Sanct. Diebold , Sanct.
Brigida , Sanct. Urben , bit gott" ; in het midden : »Ave, Maria
gracia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus fructus
ventris tui. Amen" ; onder : in dem jor als man zahlt von Christus
Geburt MCCCCC und VI jor gos mieh hans lanprech von donicore.
Vite vox laudo Deum verum. vivos voco. plebem congrego. festa decoro. tempestatem fugo. defunctos ploro." Kraus , Els. Loth. I I , s.
439. Deze klok bevat 2 medaillons , op het eene waarvan de strijd
van den H. Georg voorkomt. De gieter woonde te Deneuvre bij
Toul, maar was van Antwerpen afkomstig, en goot voorts klokken
voor Oberehnheim in 1 4 7 4 , voor Gressweiler in 1504 , en voor
Mutterholz in 1517.
Blaricum.
»Maria is mijn naem , Heiricus de Borch me fesit
(fecit), A°. Dom. 1514."
Rademaker Kabinet V I I , blz. 194.
Nav. 1887 afl. 2 , blz. 109.
Brandenburg (St. Katarina kerk). Maria 1 5 1 5 , diameter 1,48,
heeft het opschrift:
»inferior nato veluti sum lande maria (dan staat een klein borstbeeld van Maria), illius et nostrum sic sonus exuperat Wilhelmus
et jasper moer frës me fecerüt anno domini MCCCCCXV." 1)
R. Bergau , a. w. s. 260.
Marne (Sl.-Holstein). »1518. lingue cuncta foret minie depromere
possët que sit vel quata regina virgo Maria, que tua sit pietas nee
lrâ (litera) nee dabit etas. düs Corus Lammeus." 2)
1) Evenals ik Maria in eer geringer ben dan de Zoon, zoo overtreft
zijn klank ook den onzen. De gebroeders Wilhelmus en Jasper Moer
hebben mij gemaakt in het jaar d. H. 1615.
2) 1518. Al waren alle talen te zamen , zij zouden niet kunnen
uitspreken, wie en hoe groote koningin Gij zijt, Maagd Maria!
Welke uwe vroomheid is , zal geen schrift of tijd aangeven. De heer
Corus Lammeus.
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Onder »so over (of wee) den landen dacr de herre een kindt es
dat hebben de landen voel beleven."
Op den mantel houden twee grijsaards den keizerlijken dubbelen
arend, omgeven met de keten van het Vlies ; een staande leeuw
houdt een banier met vlaender de leen ; Maria met het kind ; een
bisschop , onder wien een hamer ligt; een draak.
Uit hetzelfde jaar zijn vier klokken te Einden. Vrije Fries XVI,
blz. 217 en 218.
StruckHngen (in Sagelterland).
»Maria doe ick heten ,
Dat karspel tho Utende laet mij ghijten , anno Domini 1517."
Mr. M. Hettema en R. R. Posthumus , a. w. blz. 136.
Rosenkranz (Sl.-Holstein). Eene klok Maria, met platduitsch
opschrift, is gegoten door Medardus Wachenens 1) MCCCCCXLIII.
Een tweede van 1533 bevat een minuskel-opschrift.
R. Haupt, a. w.
Oost-Graf Ulijf;. »Maria ys mijn naem, mijn gelwidt ys vor
Godt beqwaem. Jan Tolhwys 2) Me Fecit, 1555." Aan de voorzijde staat »Wolterus a Bijier Baiulivus" 3) en hieronder een wapen,
bevattende drie hoornen. Aan de andere zijde staat een wapen,
dat door twee balken , die elkander rechthoekig snijden , in vieren
is gedeeld.
Opgave van C. L. F. Sarlet te De Rijp.
Marne (Sl.-Holstein). »MCCCCCLXV maria bin ie van Peter
van den ghein ghegoten."
De klok heeft fraaie , slechts te opeengedrongen , reliëfs , en is
in deze afmetingen 0.83 ; 0.61 ; 0,61.
R. Haupt, a. w.
Zie een klok te Delft uit hetzelfde jaar Vrije Fries XVI, blz. 221.
Zie verder Vrije Fries XVI, blz.' 202 , 203 n. 1 , 206 , 208 ,
210, 2 1 1 , 2 1 3 , 2 1 4 , 2 1 6 , 2 1 8 , 2 1 9 , 221 en 223. en beneden
bij Gaastmeer , Eernewoude , Paesens , Bolsward , Folsgare , Akmarijp in de 16de eeuw.
1) Zie andere leden van dit geslacht Vrije Fries XVI, blz. 300.
2) Zie Vrije Fries XVI, blz. 300.
3) De Heer. O. W. Bruinvis, die mij ook eene opgave zond, las
„Woltherus a Bijle baluvis." Baluvis of Baiulivus beteekent baljuw.
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ƒ. uit de 17de eeuw :
Mïmmenhausen (Kreis Konstanz). »Honori beatissemae Yirginis
Matris Dei, Mariae immaculatae conceptae. Fraternitas Salemitana. 1)
A. D. 1668." En dan de ontvangenis van Maria, en voorts »Theodosius, Leonhard und Peter Ernst goss mich in Lindau anno 1669."
Kraus , Baden I , s. 546.
Seefelden (Kreis Konstanz). De grootste of vierde klok : »A fulgure et tempestate libera nos Domine Jesu Christe per intercessionem
B. M. V. et Martini 1673." 2) Dan reliëfs met Petrus en Paulus,
de H. Martinus en S. Leonhard. Voorts »Leonhard und Ulrich
Roselücher gossen mich in Konstanz 1673." Verder de kroning
van Maria , en dan «Magister Johann Martin Erpprecht der zeit
pharrherr allhier , anno 1673. Michel Karg von Unter-Uldingen ,
Hans Uitle von Ober-Uldingen, Michael Jung von Nussdorf, Mathias
Bek von Deisendorf, wohlbestellte pfleger diser zeit allhier." Eindelijk nog »Adjuro vos grandines et venti per quinque s. vulnera
Christi et tres clavos q. eius manus et pedes perforarunt et p.
quatuor Evangelistas: S. Math., Mare, Luc et Joan. ut in aquam
resoluti descentatis in N. S. Trinitatis." 3)
Kraus , Baden I , s. 584.
Zie Vrije Fries XVI, blz. 255 en beneden bij Metz 1665.
g. uit de 18de eeuw :
JEddelach (Sl.-Holstein). In 1703 goot Christian Meijer hier eene
klok (494 M.) die het opschrift draagt »Maria ben ick vor Alters
gehiessen."
R. Haupt, a. w.
Ueberlingen (Kreis Konstanz). Het misklokje is 1 ctr. zwaar ,
0.37 M. hoog, 0,43 M. wijd , en bevat: »Sum confraternitatis
1) Tot eer van de zeer zalige Maagd , de moeder Gods , de onbevlekt ontvangene Maria, De Broederschap van Salem. Aldaar was
een klooster.
2) Bevrijd ons , Heere Jezus Christus! van bliksem en onweer door
tussehenkomst van de zalige Maagd Maria en Martinus.
3) Ik bezweer U , hagel en winden ! bij de vijf heilige wonden van
Christus , en de drie nagels , die zijne handen en voeten hebben doorboord , en bij de vier Evangelisten , de H. Matth., Mare., Luc. en
Joh., dat Gij , in naam der H. Triniteit, in water ontbonden neerkomt,
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Brandenburg (St. Katharina kerk). Een 50 centenaars zware
klok met het opschrift »Calharinae sit laus sine fine" , 2) en twee
kleinere zijn bij het instorten van den toren in 1582 vernield.
Nu zijn er :
1. Eene »onze Vader klok" zonder eenige versiering, slechts
0,51 M. in diameter.
2. Eene kwartiersklok , diameter 0,60 M. , in opvallende wijze
met 4 vertikaalreien en eene horizontaalreeks van kleine middeleeuwsche Medaillons (met de tronende hemelkoningin , de crucifixgroep) bezet.
En dan nog 4 andere van 1345 , 1474 , 1515 en 1841. (Zie
daar).
R. Bergau , a. w. s. 260.
B. M. Virginis. Nos cum prole pia benedicat virgo Maria." 1)
Voorts het beeld der H. Jonkvrouw, en dan »Joannes Baptista
Ernst goss mich in Lindauw. Anno 1714."
Kraus , Baden I , s. 614.
Haspehcheid (Lotharingen). »y Nos cum prole pia benedicat
virgo Maria. 1774."
Daaronder de Madonna met het kind, en op de andere zijde
Christus aan het kruis met Magdalena op de knieën. Daarbij de
woorden »J. B. Bollee me fecit."
Kraus, a. w. I l I , 1. s. 193.
Stürzelbronn in Lotharingen. Na de revolutie werden de klokken van deze plaats naar elders verspreid. Eene kwam te Haspelscheid , met het opschrift:
»f Nos cum prole pia benedicat virgo Maria. 1774." Zij bevat
het beeld van Maria met het kind , en aan de andere zijde dat
van den Gekruisigde en de knielende Magdalena, en dan »J. B.
Bollee ma fait."
Kraus , a. w. I l I , 3. 957 en 958,
Zie beneden bij Wormhout 1774.
h. uit de 19de eeuw :
Zie Vrije Fries XVI, blz. 289.
1) Ik ben van de broederschap der zalige Maagd Maria. De vrome
Maagd Maria zegene ons met het kind.
2) Catharina hebbe eere zonder einde!
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Brandenburg (St. Panli). Eene oude kleine klok , diameter 0,56
M. , heeft op het midden in nauwelijks te voorschijn komend beeld
een menschenhoofd , en daarbij de majuskels D F O M E (dornine
fac omnes mortales . . . ?)
II. Bergau , a. w. s. 269.
Briest in Brandenburg. De klok heeft het opschrift:
»Sicuii vigebat vigebitque in sempiternum viget etiam nunc.". 1)
R. Bergau, a. w. s. 287.
Weisenhwrg in Brandenburg. Er zijn vier klokken : de grootste
met het opschrift:
»Vas , Deus , hoc signa ; plebs sancta sit; aura benigna" 2) en
viermaal de crusifix-groep.
R. Bergau , a. w. s. 776.
Mörz in Brandenburg. Groote klok met het opschrift in deels
verkeerd staande Majuskels :
»A Ö • lhS • XPS • MA • FUDIT • FRIZGO".
R. Bergau , a. w. s. 531.
Mörz in Brandenburg. Kleine klok , van zeer slanken vorm ,
met het opschrift in gothisehe minuskels ;
»hilf got ewiges wort an deme live hier unde dere silen dort,
hylf."
R. Bergau , a. w. s. 531.
Grabow in Brandenburg. De tweede klok aldaar heeft het opschrift in gothisehe minuskels :
»hilf got ewiges wort (an deme) libe hir unde (an der selen dort)."
R. Bergau , a. w. s. 388.
Constanz. Eene klok aldaar heeft in gothisehe letters een opschrift , waarvan de gieter het einde vergelen heeft bij te voegen.
Dus:
Am Gottes zeil hab in diner hùt wz. Joh. Viber Schell.
Kraus, Baden I , s. 221.
1) Zooals zij (of hij of hef) leefde en tot in eeuwigheid leven zal,
leeft zij , (hij of het) ook nu. Misschien ziet dit op de kerk of klok ,
of op den Heer, of op het Woord van God,
2) Merk God! dit vat (deze klok); het volk zij heilig; de wind
gunstig!
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Reichenau-Mederzell (Kreis Konstanz).
Nazarenus rex Judeorum."
Kraus , Baden I , s. 362.

De derde klok: »Jesus

Hagnau (Kreis Konstanz). De oudste klok , zonder jaartal, bevat in goth. schrift de nameu der 4 Evangelisten , en aan beide
zijden , in kleiner relief, Jesus aan het kruis tusschen Maria en
Johannes.
Kraus , Baden I , s. 498.
Bermatingen (Kreis Konstanz). Kleine klok : »die Stund verkünd ieh , Niklaus (Oberacher ?) zu Costenz goss mich."
Kraus , Baden I , s. 488.
Immenstaad (Kreis Konstanz). Derde klok, zonder jaartal:
»Beatrix heiss ich , Nikolos Oberacher in Constanz goss mich."
Krans , Baden I , s. 504.
Markelfingen (Kreis Konstanz). Kleinere klok met het majuskelopschrift: »A fulgure grandine et tempestate Josef Rosenlaecher
Constantiae fecit Libera nos Domine." 1)
Kraus , Baden I , s. 307.
lïeberlingeii (Kreis Konstanz). In den Barfusser
Thorthurm
heeft het zeer oude klokje, 1,7 hoog en 1,9 wijd, in gothisch
schrift »f Osanna f Lucas f Marcus , Matheus , Johannes."
Kraus , Baden I , s. 630.
Ueherlingen (Kreis Konstauz).
en evenwijd , en weegt 2 ctr.
Kraus , Baden I , s. 614.

Het doodklokje is 0,57 M. hoog

JSeujrach (Kreis Konstanz). De kleine klok is voorzien met
Rococo-ornamenten , de kruisiging van den H. Andreas , en de H.
Helena met het kruis , en heeft het opschrift »Sancte Petre et Sebastiane orate pro nobis."
Kraus , Baden I , s. 549.
Meersburg (Kreis Konstanz). De vierde klok , de achtuursklok ,
aldaar is zonder jaartal, en gegoten door Nikol. Oberacher in
Konstanz.
Kraus , Baden I , s. 527.
1) Bevrijd ons Heer! van bliksem en onweer!
heeft (mij) te Constanz gemaakt.
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Schorha (Sachs, Weim. Eisenach).
bunpvysghic".
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 200.

De 1ste klok bevat »bgos

Rodigast (Sachs. Weim. Eisenach). De 2de klok bevat een opschrift in majuskcls , die niet te ontcijferen zijn : »PIYDER (in
plaats van .Pater of Frater?) SBERDS (St. Bernardus ?) AMVEN
(Amen ?)." Daaronder het figuur van een Bisschop op een draak ,
zooals bij Graitschen. Is de H. Bernard hier bedoeld ?
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 195.
Ossmaritz (Sachs. Weim. Eisenach). De tweede klok heeft in
majuskels: » P D R R B D YSlYDr YMANE»B" en in relief een bisschop op een draak. De 1ste klok is van 1881.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 194.
Ammerbach (Sachs. Weim. Eisenach). 1ste klok. Vroeggothisch.
RAmAEVANl)DS

N 2 ) O R P A 3 ) R G I ÖÖo met reliëfs.
000

Dr. P. Lehfeldt, Bau und Kunstdenkmaeler Thueringens I, s. 9.

1) of L, maar dan omgekeerd.
'2) of L , maar dan omgekeerd.
3) of O.
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Ten aanzien van de oude klok, die vroeger te Warstiens hing, zie Vrije Fries XYI, bl. 2 9 1 , bericht mij de
Heer A. Fritsen te Aarle-Rixtel, in een schrijven van
Nov. 1885, dat zij weegt 316 kilo; dat hij haar gekocht
heeft en voor inruilingsprijs heeft overgedragen aan het
Kijks-Museum te Amsterdam. Volgens zijn gevoelen verzekeren vorm en opschrift het jaar 1252, en had de klok
beter geklonken, als de mantelvorm niet scheef op den
kernvorm was geplaatst bij het gieten. Nu is zij een ctm.
dikker aan de eene dan aan de andere zijde, een gebrek,
dat zich, volgens het gevoelen van den Heer F., ook voordoet bij de nieuwe groote klok in den Dom te Keulen.
De Heer F . is van meening, dat men zoowel vroeger, als
nog, het gieten van klokken heeft toevertrouwd aan personen , die niet genoegzaam in het klokgietersvak ervaren
waren of zijn, tot schade en ongenoegen van de besteders.
Ilomae. 1) Quarta campana, quae pulsatur, dum Populus ad
sanctam Convocatur Concionem. 2)
»Anno Domini MCCLXXXVIII. Ad honorem Dei, et Bealae
Mariae Virginis , et sancti Tliomae Apostoli , tempore Fratris Joannis de Leodio ministri, factum luit hoc opus de legato quondam
1) Te Rome.
2) Vierde klok , die geluid wordt, als het volk tot de heilige bijeenkomst wordt geroepen.
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domini Rikardi Domini Papae JVotarii.
fecit. 1)
Roccha bij Sallengre I I , p. 1270.

Guidottus Pisanus me

TFeddingstedt (Sl.-Holstein). »dum reddo sonitum fugiat procul
omne malignum , mlbertus me fecit."
In een kring: op den mantel zijn drie kringen, met Evangelistenteeken , ingesloten ; ook een driepas bevat een relief.
Deze klok is in dm. 1,12, hoog 0,905, 0,935, en dateert uit
het einde der 13de of het begin der 14de eeuw.
R. Haupt, a. w. Zie daar ook de afbeelding der letters.

1) In het jaar des Heeren 1288. Tot eer van God en de zalige
Maagd Maria, en den heiligen Apostel Thomas is, ten tijde van den
Dienaar Broeder Joannes de Leodio, dit weric gemaakt van een legaat,
eertijds gegeven door den Heer Bikardus, Notaris van den Heer
Paus. Guidottus van Pisa heeft mij gemaakt.
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Roodkerk. De Heer Dr. Ebner verklaart pasipioa, in
zijne vriendelijke aankondiging van mijne studie over de
klokke-opschriften, Beilagezur Augsburger Postzeitung 1886
no. 23 en 24, als of er stond pacifica d. i. de vredebrengende. Maar, hoewel ik hulde doe aan ZEds. vinding,
merk ik toch op, dat op de klok te Roodkerk duidelijk
pasipioa staat. Op die van Hoogebeintum staat misschien
pasifica, want de lezing der drie voorlaatste letters is daar
zeer moeilijk. Maar mag dan pasifica
nog gelezen worden als pacifica 9 Ik heb liever den regel van Dr. Otte (Kirch.
Kunst-Arch. I , s. 399), »enkele aanvangletters, in plaats
van geheele woorden, moeten steeds tot bekende formulen
en spreuken teruggebracht worden", toegepast, en daarom
van pasipioa en pasifica de vroeger medegedeelde verklaring gegeven. Naar dienzelfden regel heb ik ook de lange
reeks van enkele letters op de oude klok te Warga (zie
Vrije Fries X V I , blz. 174), aan het einde van het opschrift
voorkomende, beproefd te verklaren. Wel beweert Dr.
Ebner, dat het gebruik van zulke aanvangletters in plaats
van gansche woorden tot een later tijd behoort, maar Dr.
Otte brengt er voorbeelden van bij, in a. w. I , s. 400 en
410 en 447, op oude klokken te Jüterbog, te Kreblitz en
te Girlaehsdorf, welke laatste van 1476 is. Mijne verklaringen gaf ik echter slechts als proeven, zonder meer, en
deel daarom gaarne de opvatting van Dr. Ebner mede.
Zie Vrije Fries X V I , blz. 159.
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Mantgum, zie Vrije Fries X V I , blz. 165. Het jaartal
1804 is in de noot blz. 466 aangeduid als 1805. Ik weet
niet precies of de klok in het eerste of tweede jaar werd
overgebracht van Hallum. De toren te Hallum stortte in
1801 in, en was in 1806 herbouwd. Van de 3 klokken
bleven er twee in gebruik, en eene ging naar Mantgum.
Volgens Dr. S. J. Rutgers.
Stedum. Zie Vrije Fries XVI, blz. 166. Het opschrift
aldaar »anno dni MCCO capa incancionis scs drvdis" is
door Mr, H. O. Feith verklaard »anno 1300 ben ik klok
van duivelbanning ten dienste der heilige geloovigen gegoten."
Ik las voor capa tepe, voor incancionis incarnationis,
en het woord Drvdis bevatte mij, als op de oude klok van
Drachten (zie Vrije Fries X V I , plaat IlI) de initialen van
de namen der Heiligen, aan wie de klok gewijd was. Ik
vertaalde dus »in het jaar des Heeren 1300, ten tijde der
incarnatie (vleeschwording d. i. kersmis) ben ik ter eere
van de heiligen D. R. V. D. I. S gegoten."
Dr. Ebner 1) stelt voor te lezen: tepe inventionis sanctae
crucis, en te vertalen »in het jaar des Heeren 1300, op
het feest kruisvinding, ben ik gegoten."
Wel mogelijk, dat ZEd. hier juist heeft gelezen en
vertaald. De opgave van wat op de klok staat is toch
zeer foutief, en geeft tot gissingen aanleiding. En dan is
die van Dr. Ebner zeker ingenieus.
Haarlem, zie Vrije Fries X V I , blz. 167. Het jaartal
dezer klok is hier verkeerd, maar op blz. 200 goed opgegeven.
Gent, blz. 167.

In het Nieuws v. d. Dag van 23 April

1) Beilage zur Augsburger Postzeiting 1886 no. 24.
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1886, 3e blad, wordt het opschrift op de klok aldaar
dus opgegeven:
sMijn naam is Roeland
Als ik kleppe, dan is 't brand,
Als ik luyde
Is 't victorie in 't Vlaenderlandt."
Rijsum, zie Vrije Fries X V I , blz. 468. Het opschrift
aldaar zal, volgens vriendelijke mededeeling van Dr. S. J.
Rutgers te Hallum, dus gelezen moeten worden:
»Anno Dni MCCOXXXII, temp(or)ib(us) Dnï Memonis,
octavo ejus ecclesiarchae anno, Risumanae sunt hic duae
campanae, plebano Holbone."
Ilekelingen, zie Vrije Fries X V I , blz. 169. Dr. Ebner
wil hier lezen: -f XPÏAN9 ME FECIT A. DNI
M°C°OCLXXXV° MESE IUNIII, en verklaart het dus:
»Christianus heeft mij gemaakt in het jaar des Heeren
1385 in de maand Juni." De verklaring »Pynian me
fecit" is van de Navorscher, bijbl. I V , 1884.
Ik heb de eerste figuur, tusschen : geplaatst op het facsimile (Vrije Fries X V I , plaat I , % . 9), verklaard voor
het Monogram van Maria, zooals het ook driemaal op de
klok te Groënga voorkomt (zie a. pi., fig. 8). Dr. Ebner
ziet het aan voor een kruis -f-. Mag dat, met het oog
op de figuur zelve?
Over de letters die janus beteekenen hebben wij geene
verschillende opinie. Dr. Ebner vat alleen deze letters op
als den uitgang van den naam ChristianMs; ik als den
naam Janus verkort Jan. Er staat dan ook in verkorten
vorm niet Jan maar Janus.
Maar hoe komt Dr. Ebner aan Christ 9 .. omdat ZEd.
de figuren tusschen het eerste figuur in het facsimile en
3
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de eerste letter van het woord Janus houdt voor XP = Chr.
Ik stem dat gaarne toe, maar onder de voorwaarde, dat
wij dan hier het Monogram van Christus vinden, en niet
van Jezus, zooals ik vroeger meende. Het voorgaande
Monogram van Maria maakt dit, naar mijne bescheidene
meening, aannemelijk. Ik lees dan alzoo »Maria. Christus,
(en houd dit voor den naam der klok) Janus me fecit etc."
Heeft Dr. Ebner echter juist gelezen Christianus, dan zal,
mijns inziens, zijne opvatting toch altijd dus moeten zijn:
»Maria (naam der klok) Christianus me fecit etc."
Utens. »Stephanus anno milleno trecenteno duodeno me
fecit in honorem beati Martini 1) Episcopi." 2)
Volgens opgave van den Heer I. Iedema, hoofd der
school, d.d. 20 Mei 1890.
Auwster-Nijega bij Oosterhaule. In spiegelschrift staat
op de Hok:
»Anno doi mille0 CCCXL me fecit ao~ S X ^ )( d ) ( M
Ab bicar3 Widbodus", d. i. Anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo me fecit ad honorem sancte Mariae, sanctae Mariae virginis et virginis Matris Abbas
bicarus Widbodus, d. i.: IÛ het jaar des Heeren 1340
heeft mij tot eer der H. Maria, der Heilige Maagd Maria
en Maagd Moeder de zeer geliefde abt Widbodus gemaakt. 3)
Wat ik Herboven onderstreepte bevat eene gissing van
mij, om de bedoelde Heilige aan te wijzen. Het teeken S
beduidt toch Heilige; het teeken X z a l wellicht Maria;
1) Martinus van Tours was patroon te IJtens. Beneficiaalboek
bladz. 394.
2) Stephanus heeft mij gemaakt in het jaar 1312 tot eer van den
zaligen Martinus , bisschop.
3) Het opschrift zal willen te kennen geven, niet dat de Abt Widbodus de gieter, maar de schenker van de klok is.
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het teeken )( Maria virgo, de maagd Maria; d et = en;
en M mater = willen zeggen. Maar ik gis slechts.
Voorts komen op de klok grootere en kleinere kringen
voor, waarin hoofden zijn aangebracht. Zie verder plaat I ,
figuur 3.
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 12 Juli
1889, get. door O. Aninga.
Nijega (Smallingerland) Kleine klok: »Ano dni m"
COC0 L X X X R - . "
Volgens opgave van O. H. Dijkstra, hoofd der school. 1)
Foudgum. De groote klok bevat het randschrift in gothische letters, »anno dni MCCCXCV feta e h capana in
horm pie v" 1) en dan een vrouwenbeeld (zie pi. I , fig.
5) en voorts het Monogram van Maria (zie afbeelding Vrije
Fries X V I , plaat I , fig. 2) en aan de achterzijde twee
vrouwenbeelden en aan de rechterzijde een beeld van een
man.
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 12 Juli
1889, get. door R. van der Woude.
Boijl. »
In de : lut : bequame : martinus : kloeke :
is : miin : name : int : jare : ons : heren : M.CCC :
XCIX :" (1399).
Volgens vriendelijke opgave van den Heer H. Jonkers,
d.d. 9 Sept. 1888 en 41 Dec. 1888.
ffohhtedt (Sachs. Weim. Eisenach). Er is eene klok uit de 14de
eeuw , zonder opschrift, maar met een relief, voorstellende den H.
1) De opgave van Ds. A. J. Lieuwers, zie Vrije Fries XVI, blz.
145 , was dus foutief.
2) Voluit: „anno domini 1395 facta est haec campana in honorem
pie virginis" d. i. in het jaar des Heeren 1395 is deze klok gemaakt
tot eer van de vrome maagd.
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Martinus , in gothisch hoofsche houding en kleeding , voor eenen
kreupelen man zijnen mantel doorsnijdende. Zie afbeelding bij Dr.
P. Lehfeldt, a. w. I , s. 74.
Zekesleri (Sachs. Weim. Eisenach). De tweede klok schijnt uit
de 14de eeuw te zijn. Zij bevat een onverstaanbaar opschrift in
Majuskels: »ERMA ET MENERANDES (?) FVI EANPO (of V)
R(?)". De letters schijnen op den kop geplaatst. Even onder dit
opschrift is van weerszijden het beeld van een bisschop, die op
een draak staat, in de rechterhand een kelk houdt (of misschien
eenvoudig zijn hand tot zegenen opheft) en in de linker een kromstaf'. Rondom hem loopt een spreukband met het opschrift in Majuskels » E A S P . . . " . Zie ook bij Graitschen.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 166 en 167.
Wenende in Jeverland. Op de kleine klok staat: »Anno domini
MCCCXIII in festo Sancti Laurentii." 1)
Bericht über die Thätigheit des Oldenburger Landesvereines fïïr
Alterthumskunde V , s. 17.
Brandenburg (St. Katharina kerk). De uurkîok van 1345, diameter 1,26 M. , heeft in verkeerd staande Majuskels het opschrift
»Ano dni MCCCXLV". Voorts aan den hals een reliefmedaillon
van een tronende bisschop, vijf ronde medaillons met bijzonderheden
uit de geschiedenis van Christus , twee bolvormige met overeind
staande leeuwen en twee ronde met sirenen.
R. Bergan , a. w. s. 260.
Vahnünster. in Lotharingen. »-j- Laudo • deum • verum •
plebem • voco • congrego • clerum • M-f-CCC • XLVI • - j - defunctos • ploro • pestem • fugo • festa • decoro."
Kraus , a. w. I l I , 3 , 1000.
Inscriptio Majoris Campanae Sancti Petri in Roma. 2)
»In nomine Domini, Matris , Petrique Paulique ,
Accipe devotum , parvum licet, accipe munus ,
Quod tibi Christe datum Petri Paulique triumphum ,
Explicat, et nostram petit, populique salutem
Ipsorum pietate dari , meritisque refundi.
Et Verbum caro factum est.
1) In het jaar d. H. 1313 op hot feest van den heiligen Laurentius.
2) Opschrift van de groote klok van St. Pieter in Rome.
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Anno Milleno trecenteno cura quinquageno
additis et tribus Septembris mense colatur ;
Ponderat et millia decies Septiesque librarum." 1)
Roccha bij Sallengre I I , p. 1270.
Secunda Campana Romae. 2)
»In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancli. Amen.
Ad honorem Dei , et beatae Mariae virginis ,
Et beatorum Apostolornm Petri et Pauli.
Verbum Caro factum est.
Solve jubente Deo terrarum Petri cathenas ,
Qni facis , ut pateant caelestia regna Beatis.
Haec campana cuin alia majori ponderante ——
Post consumtionem ignito fulgure , anno praecedenle
imminente , fusa est Anno Domini MCCCLILÏ.
Mense junii, et ponderat haec MX et eentena librarum. Amen." 3)
Kolmar (Ober Elsass). Brandklokje: »DTM • ANNO • DNI •
MCCCLXVII" (1367). Toen in 1792 alle andere klokken uit den
Munster werden afgenomen , bleef dit met de groote klok hangen.
In 1879 werd het naar het Museum gebracht. Het weegt 59
1) Neem in den naam des Heeren, der Moeder, en van Petrus on
Paulus het gewijdde . hoewel kleine, geschenk aan, dat U, Christus!
gegeven is, den triumf van Petrus en Paulus. Het verklaart en begeert dat ons heil en dat des volks door hunne vroomheid geschonken
en door hunne verdiensten weergegeven wordt. En het Woord is
vleesch geworden. In het jaar 1353, in de maand September is zij
(de klok) geplaatst, (Colatur zal staan voor Collocatur) en zij weegt
17,000 pond.
2) Tweede klok te Rome.
3) In den naam des Vaders en dos Zoons en des H. Geestes. Amen.
Tot lof van God , en de zalige maagd Maria , en de zalige Apostelen
Petrus en Paulus. Het Woord is vleesch geworden. Maak, Petrus!
op bevel van God de aardsche banden los, Gij , die maakt, dat het
hemelrijk voor de zaligen open is. Deze klok is met de andere grootere , die 16,000 pond weegt (dit moet 17,000 zijn , zie vorige klok
te Rome), na vernieling door den bliksem in het naast voorgaande
jaar , gegoten in het jaar d. H. 1353, in de maand Juni, en weegt
11,000 pond. Amen.
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kilogr. Men vermoedt dat Andr. Klokgieter 1) het in 1371 gegoten heeft, maar dit komt met bovenstaand jaartal niet uit.
Kraus , a. w. I I . , s. 257 en 336.
Rome. Op de eerste klok van de Basilica Laterana, in 1389
gegoten , wordt onder de namen der Heiligen en eenige onleesbare
woorden melding gemaakt van Bonifacius IX , die in dat jaar tot
Paus is gekozen.
De tweede was met den naam van Honorius IlI voorzien. Zij
is echter door ouderdom gebroken, maar in 1504 hersteld, en op
deze klok is melding van Ranutius Farnesius , Cardinaal en Neef
van Paulus IlI en aartsbisschop van het Lateraan.
Op de derde en vierde klok wordt ook de maker van de klokken
vermeld.
Roecha bij Sallengre I I , p. 1270.

1) Zio over hem Dr. Otte. Handb. d. Kirchb. Kunst-Archäologie
I I , s. 783.
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Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 172.
Lichtaard.

Hier staat achter veni 1 , lees 3,

Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 174.
Warga. De Hoogleeraar J. C. Gf. Boot te Amsterdam leest daar in plaats van Dpetrus Johannis a dormen fuderunt" dus: ^tempore iohannis a donia curati".
Zie de afbeelding in Vrije Fries XVI, en het door mij
geschrevene, in het 58ste Verslag v. h. Pr. Gen. over het
jaar 1885—1886, in Nagalm van klokken, blz. 1 enz.
De Heer Jos. Habets, archivaris in Limburg, schreef
mij 25 Febr. ' 8 7 , dat door ZEw. de vierde regel van
bovenbedoelde afbeelding van het opschrift op de oude klok
te Warga dús gelezen wordt: Magister Petrus Joannis ad
or(andum) me fudit. Hoe dankbaar ik echter ook voor de
vriendelijke briefkaart van den Heer Habets ben, zoo kan
ik mij evenwel nog veel eer met de lezing van Prof. Boot,
dan met die van den Heer H. vereenigen.
Dr. Ebner 1) leest Fabiani in plaats van Patiani, in
overeenstemming met wijlen den Heer Philippona, en bijkans als Prof. Boot «tempore Johannis a Donis (Dovis?)
curati". Ik verwijs ZEd. naar wat ik schreef in bovengen.
Nagalm aan het adres van Prof. Boot en den Heer Philippona.
1) Beilage zur Augsburger Postzeitung 1886, no. 24.

Wumkes.nl

40

KLOKKEN UIT

De letters, die in den tweeden regel op de klok voorkomen, heb ik verklaard in de Vrije Fries X V I , blz. 174.
Dr. Ebner verklaart ze niet te verstaan, maar kan zich
toch met mijne verklaring niet vereenigen. Mijns inziens
hebben wij Her een merkwaardig voorbeeld van eene reeks
letters, die als beginletters van woorden te verklaren zijn
uit de 15de eeuw. Zie daarvan meer exempelen bij Dr.
Otte, Kirch. Kunst-Arch. I , s. 400, 410 en 447.
Vrije Fries XVI, blz. 176.
De Heer A. Fritsen, bovengenoemd, bericht mij ten aanzien der vroegere klok te Koorder-Drachten, zie Vrije
Fries X V I , blz. 176, dat hij die heeft versmolten, daar
zij zonder waarde was wat de klank betreft. Het opschrift
was toch zeer eigenaardig, en daarom acht ik de versmelting, uit oudheidkundig standpunt beschouwd, jammer.
Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 179.
Emmen. Volgens de Dr. Volksalm. 1883 is het opschrift
dus: »Anno dni MCCCCLVI. Maria bin ik geheten, dat
korspel van empne hebbet mi don gheten, an unser leven
vrowen ere. Casper . Melchior . Balthasar . S. Petrus . S.
Paulus . S. Johannes . S. Andreas . S. Jakobus . S. Thomas .
iá. Bartolomous . S. Philippus . S. Matheus . S. Simon . S.
Judas . S. Matias.' ; In het midden zijn twee beelden; het
een heeft het omschrift »ave Maria gratia", en het andere
«Sanctus Paulus". Lager staat »help God ut allen noet.
Wi en weten nicht wisser wen den doet. Gert Kling het
mi gegoten tot God siner ere. Wake up dat wil ik die
raden, ghanck die kerken drade unde heur de missen mit
vlite, do recht unde lieke, so wil di God ghevene 't
eeuwighe rike."
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blz. 184, n. 1.

Alkmaar. In het Heilige Geesthuis hing een heeluursklok, wijd 6 voeten en l i duim en zwaar 6300 ponden,
en 4 Oct. 1487 door Gobel Moer gegoten, die het opschrift had: »Op time patrone Laurenti scismata tolle ut
Christo mundi famulemur pace fecundi. Anno domini
MCCCCLXXXYII Gobelinus Moer fecit." 1)
C. W. Bruinvis, Hoe de Alkmaarsche Waagtoren zijn
Klokkenspel bekomen heeft. Alkmaar Herms. Coster en
Zoon 1888, n. i. d. h., bladz. 6.
Verbetering van de Vrije Fries XVI,

blz. 184, no. 1.

Alkmaar. In het Heilige Geesthuis had de halfuursklok,
wijd 4 voeten en 2 duimen en zwaar 2098 ponden, het
opschrift: »Pieter is myn naom, myn geluyt zy Godt bequaem. Gobel Maer 2) goet mij int jaer ons Heren
MCCCCLXXXYIII."
Bruinvis, t. a. p.
Verbetering van de Vrije Fries XVI,

blz. 184 en 185.

Behalve het opschrift op de klok te Irnsum van 1488
leest men daarop ook nog »de kerckmeesters waren doen
ter tijd Luijtsen Jansoen en de Vredrick aerntsoen". Deze
lieden woonden echter in Staveren, van waar de oude klok
afkomstig is.
Opgave van Jae. R. Kijdam, d.d. 22 Juli 1889, architect in Irnsum.
Jislum.

»Ano dm. MCCCCXLV in nomine Jesu et

1) Beste beschermheer Laurentius! neem de scheuringen weg, opdat
wij, door den vrede der wereld gelukkig, Christus mogen dienen,
Gobel Moer heeft (mij) in het jaar des Heeren 1487 gemaakt.
2) Maer, zeker in plaats van Moer.
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Marie bonae, Fifido et Tiulone (misschien is Fifidus —
Feije, en zal bij den tweeden naam Tialone of Tiulone
Tjalle of Tiele gemeend zijn) advocatis per me Johem 1)
sub curato Ub (verkorting voor Ubbone) fusa est campana
in hoDore beate Catnrine virginis. 2)
Franeker. St. Maartenstoren; oudste kiok. »In die eer
goeds en sinte mertiin bin ie geemaect in 't jaer MCCCCL
bi den persoen meister andries Waltges soen — in dien
tiden en hadde douwa tiaerda soen aielva Sicba (Sicoa?)
Sciaerda dochter edewaer die goede tot enen wive fecit
geriit butendiic. 3)
Volgens vriendelijke mededeeling van den Heer Secretaris J. A. Zaalberg, d.d. 19 Juli 1888.
Aalsum. In gothische letters: »Jhesus . Maria . Sancta .
Hanna . 4) van Butendyck . 5) me . fecit . anno . dm. .
M . CCCC . 0 6 ) . II". Op deze klok staat ter weerszijden
een beeld, vermoedelijk Maria met de kroon, het kind,
met een stralende zon om het hoofd, op een arm, en in
de andere hand een scepter. Zie Alt., Die Heiligen bilden, s. 137.
Oosterend. Oude klok (zie de andere op 1645) »De1) Zie den naam des gieters Vrije Fries XVI, blz. 296.
2) In het jaar d. H. 1445 is deze klok in den naam van Jezus en
de goede Maria door mij Johannes tot eer van de zalige maagd Cathïina gegoten, toen Feïjo en Tjalle (of Tiele) kerkvoogden waren ,
onder den geestelijke Ubbo.
3) heeft gemaakt Gerrit Butendiik. Zie Vrije Fries XVI, blz. 294.
Te Delft is eene klok van hetzelfde jaar , a. w. blz. 190.
4) Deze was de patrones van Aalsum. Chtrb. I I , blz. 828.
5) Zie over de fam. Butendyck, Vrije Fries XVI, blz. 294 en 295.
6) Is deze C op de klok soms ook L ? Ik zou het denken omdat
zij anders door geen punt van de vier voorgaande Cs gescheiden
zou zijn.
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functos ploro, fugo pestem, festa decoro, laudo deum veru,
voco plebem, collego clera, an° dni MOOOCLXVIII". 1)
Iets lager » Steven butendiic".
Volgens vriendelijke opgave van H.H. kerkvoogden, d.d.
31 Aug. '89.
Terkaple. In gothische letters: »Ora pro nob. bta stna
margareta dus imanus 2) pastor tuc tpis tieppus 3) domicellus anno dm -f M + CCCG + LXXII."
Yoluit is dit: ora pro nobis beata sanota margareta dominus imanus pastor tune temporis tieppus domicellus anno
domini M OCCO LXXII. 4)
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, get. J. Bonsema, d.d. 24 Juli 1889.
Finkum.

Op de oude klok staat:

)))JjI( vox mea vox vite voco vos ad sacra venite vivos
voco defuntos plango fulgura frango iohs harlmgs euratus
anno dm MCCCCLXXVII." 5)
Vervolgens staat er een wapen op de klok, bevattende
een arend, en daaronder het woord »vemerus". 6)
1) Ik beween de dooden, verdrijf de pest, versier de feesten , prijs
den waren God, roep het volk, vergader de geestelijkheid. In het
jaar des Heeren 1468.
2) Latijnsche naam voor Eema, die voorkomt Chartb. v. Vr, I ,
blz. 649 , en nu nog als Ime in gebruik is.
3) Latijnsche naam voor TjepJce.
4) Bid voor ons zalige H. Margaretha. Heer Eema pastoor toen
ter tijd; Tjepke Jonker. In het jaar d.' H. 1472. —• In het Beneficiaalboek wordt vermeld, dat de kerk te Terkaple eene patrones had,
zonder dat haar naam genoemd wordt. Uit dit opschrift blijkt, dat
zij de II. Margaretha was.
5) Mijn stem is de stem des levens. Ik roep U tot het heilige,
komt! Ik roep de levenden , betreur de dooden, verbreek de bliksems. Johs. Harlings priester , in het jaar des Heeren 1477.
6) Ik vermoed dat dit wapen zal zijn of van den gever der klok
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Volgens vriendelijke opgave van H.H. kerkvoogden en
Ds. J. Kapteijn, in Sept. 1889.
Oppenhuizen. In gothische letters: «Maria * vocor *
Gherardus * de * wou * me * fecit * M * CCCC *
LXXXVI." 1)
Yolgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 21 Sept.
1889, get. H. de Vries Az.
Oosterwolde in Friesland. 2) De klok aldaar heeft in
het midden, eenigzins naar onderen, twee teekeningen.
Jezus aan het kruis met Joh. en Maria en daarboven INTLI,
en dan Maria met het kind, waarboven staat »Ave Maria
Glorie". Vervolgens het opschrift:
sMaria bin ick gheheten. Dat kerspel tot Oosterwolde
loit mi goet jaar o H. 1492. Mortuos plango + vivos
voco + fulgura frango + vox mea vox vitae + ad sacra
venite, herman mij ghegoten heeft."
Dit alles is in staande letters, zoodat n. i. enz. moeielijk
te onderscheiden zijn.
Volgens vriendelijke opgave van Ds. J. E. v. Iterson,
vroeger pred. aldaar.
veinems genaamd, of van den gieter veinerus gehecton , öf dat het
het wapen van den parochie-geestelijke van Finkum zal zijn , en dit
aangeduid wordt door een latijnsehen vorm veinerus d. i. van Finkum.
Een oude naam van Finkum is toch Feirdtum (zie Reg. v. Aanbreng
I , blz. 58), en hiervan kon men met een weinig verandering Feinerus
of Veinerus maken, het adjectivum dat van Feinttum moest beteekenen.
Misschien staat er echter Reinerus, en is dit dan een latijnsche naam
voor Rinia. Er was toch een state Rinia in do nabijheid van Finkum.
1) De klok was aan Maria gewijd, hoewel zij niet patronesse was
van Opponhuizen. De patroon aldaar was toch Sinte Johannes baptista. Zie Reg. v. Aanbr. II , blz. 25.
2) Vergelijk met deze klok die te Eppenhuizen 1478 , te Beets van
1482, te Zuurdijk 1482, te Oenkerk 1494, Vrije Fries XVI, blz.
183, 184 , 185. De klokgieter komt voor t. a. p. blz. 296. Zie
voorts de Maria-klokken.
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Oosterzee. «Sanctus Laurentius et Sanctus Martinus vocor.
Gerardus de Wou mefeoit anno domini MCCCCXCVIII." 1)
Dit opschrift staat boven rondom de klok, en de woorden
er van worden telkens door het figuur van een ster gescheiden.
Volgens den Heer E. Keilholz, hoofd der school, d.d.
15 Mei '89.
Lioessens. In gothische letters: »ano . dm . M .
CCCCXOVIII . Josefus . mra . 2) heer . köpe . kerckheer .
-f- heer . lyvert . 3) vycaryus . in . godes . eer . Johan .
mij . ghegoten . haet . -J-". 4)
Voluit is dit: anno . domini . 1498 . Josefus . maria .
heer . kempe . kerckheer . heer . lyvert . vicarius . enz.
Aan de eene zijde staat een beeld in bisschoppelijk gewaad; aan de andere zijde eveneens een beeld, maar minder duidelijk dan het eerste.
Volgens opgave van den Heer A. S. Tuinman Az,,
hoofd der school, die zich bij de opname van het opschrift
veel moeite heeft getroost.
Goldbach (Kreis-Konstanz). De eerste klok bevat in goth. schrift
de namen der vier Evangelisten. Zij is uit de 15de eeuw.
Kraus , Baden I , s. 497.
1) TI. Laurentius en H. Martinus heet ik. Gerardus do Wou heeft
mij gemaakt in het jaar des Heeren 1498.
2) De lezing van deze twee namen is vrij zeker, hoewel niet geheel
ontwijfelbaar. Is onze lezing juist , dan was de klok gewijd aan
Jezus ouders.
3) Hier kan ook Sijvert staan. .Lijvert — Liuvert.
4) Wijlen de Heer W. Eekhoff gaf mij vroeger een afschrift van
dit opschrift, en had er met potlood Blija ? opgeschreven. Zooals
ná blijkt is het te Lioessens. Zie Vrije Fries XVI, blz. 188. Eekhoff las voor „Josefus . mra . ' dus: i den tijt was. Maar de interpunctie maakt duidelijk dat wij slechts met twee woorden te doen
hebben. Eekhoff had daarenboven den naam kempe overgeslagen bij
de afneming.
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Uéberlingen (Kreis-Konstanz). Het Dreiviertelglockchen 250 ctr.
zwaar, 0,60 M. hoog , 0,70 M. wijd , bevat in gothisch schrift
slechts de namen der 4 Evangelisten. Het is uit de 15de eeuw.
Kraus , Baden I , s. 614.
Nennsdorf (Sachs. Weim. Eisenach). De eerste klok is uit de
15de eeuw , bevat een opschrift in majuskels, voor een deel onderst
boven , zes medaillons , waarin de teek enen der Evangelisten , het
lam Gods en de pelikaan zijn, en eindelijk het Tümplingsche wapen.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I. , s. 190.
Rome. Op de groote klok van de Jesuiten-kerk , die uit Engeland afkomstig is , staat:
»Facta fuit A. Dom. 1400 die VI mensis Septembris. Sancta
Barbara ora pro nobis." 1)
Roccha bij Sallengre, p. 1271.
Arry (Lotharingen). Op eene klok van eigenaardigen vorm
staat: f »Laudo Deum verum , Plebem voco , congrego clerum f
Festa decoro , pestem fngo , defunctos ploro MCCCC."
Kraus , a. w. I I I , 1 , s. 19.
Kienzheim (Ober-Elsass). In den toren van de S. Regula-kerk
aldaar , hangt eene kleine klok , die uit het begin der 15de eeuw
is , en de namen der Evangelisten bevat.
Kraus , a. w. I I , s. 219.
Jever. Hier zijn klokken van 1409 en 1420.
Ber. ü. die Th. d. Old. Lv. f. Al. V , s. 17.
De klok te Eek is ook van 1420. Vrije Fries XVI, blz. 189.
Sckmöllen in Brandenburg. 1 klok van 1418 met het opschrift
in gothische minuskels ;
»Jhesus maria sancte nicolae sancta caterina ora pro nobis."
(Jezus , Maria , H. Nicolaus , H. Catharina bid voor ons).
R. Bergau , a. w. s. 689.
Wellen (Belgiscli-Limburg). De klok is in 1867 gescheurd. Zij
werd toen hergoten door Severinus van Aerschot te Leuven. Voor
dien tijd stond op de oude klok :
1) Is gemaakt in het jaar d. H. 1400 , den 6 Sept. Heilige Barbara bid voor ons. Zie het opschrift der verkochte klok te Waaxons,
Vrije Fries XVI, blz, 171.
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»Brigida es mynê name
My gheluyt sy Gode bequame
Also verre als më my horë sal
Wilt God Wellë over beware al.
Peter Waghenens MCCCCXXIV."
Zie »'t Daghet in den Oosten", jaarg. 1890, blz. 183. De
Heer Johan Winkler gaf mij dit vriendelijk op.
Waàbs (Sl.-Holstein). In 1777 vergoot B. J. Beseier voor deze
plaats eene klok. Op de toen vergotene las hij ; »mundi catua tux
scit auxiliatur 1430 Butendix fecit." Een bekwaam man had echter
het opschrift dus vertaald weergegeven »de Heiland der wereld
moet door ons geëerd worden. Butendix heeft mij gemaakt." R.
Haupt, a. "vv. , meent nu , dat hel opschrift wel geluid zal hebben
»mundi salvator crit (cristus) rex c (con) ciliator." De gieter komt
voor Vrije Fries XVI, 294 of 295.
Doeveren. De oude klok aldaar hangt, na de verwoesting deioude kerk door de Franschen in 1794 , in eenen lindeboom , en
heeft tot opschrift: »Confirma Dom. opus Tuum. A° 1435."
V. Alphen , Kerk. Handb. 1889 , blz. 254.
Mnischenhagen (Sl.-Holstein). »anno dni MCCCCXXXV jar na
der hort XPI gheghoten osanna hete ik kort de ghot in de ere
onser leven vrowen un süte nicolawsses."
Tusschen de woorden zijn sterren en wapens, jonge adelaars;
op den mantel staat Maria met het kind en Nicolaus.
R. Haupt, a. w.
^alkmaar. De St. Jans-kapel. De uursklok , St. Jan genaamd,
\fas in 1443 gegoten door Pieter van Dormen en had tot opschrift
»Sinte Jan is myn naem, myn geluyt zij god bequaem. 1443.
Pieter van Dormen." Zij versmolt bij den brand van 1760. De
tegenwoordige heeft een latijnsch opschrift, vrij vertaald dus:
»Ik, die reeds was geweest drie eeuwen lang en meer
Des torens stem en eer,
Strek ten bewijze wat één dag:
Na zooveel jaren tijds vermag.
Die nare dag , toen kerk en kerkgewelf verbrandde
Toen werd ik aklig , flauw , ik viel mij zelf te schande ,
Wijl rookend puin en gloeiende asche mij bestoof,
Ik moest door 't vuur bederven , oude sloof.
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Geen nood , door de achtbre heeren hier te lezen 1)
Werd last gegeven , dat het vuur eens kunstenaars ,
Elk een verhaalt het als wat raars ,
Mij weder geven zou het eertijds jeugdig leven."
De halfuursklok , bekostigd door Willem van der Goes 2) , abt
van Egmond , was gegoten in 1439.
De daarop volgende klok door Kilianus Wegewart 3). ook in
1439.
De zeven andere door Jacob Wagheneus van Mechelen , eveneens
in 1439. 4)
Bruinvis , a. w. , blz. 7.
In den dorpstoren te Hazerswoude bevinden zich twee klokken ,
algemeen onder de namen van de »groote" en de »kleine" klok
bekend. Dezer dagen moest eene noodzakelijke herstelling plaats
hebben aan den stoel , waarin de groote klok hangt, bij welke gelegenheid de aandacht viel op eenige versregelen , die in gietvorm
op beide klokken voorkomen en bij kunstlicht moesten gelezen worden. Zoo leest men op de groote klok in gothisch schrift:
Niclaes is mijn naem , bedreven,
Van Bochorst di mij heeft gegheven .
Der heijliger kercken Ghemeen.
Men screef MCCCCL Ende een.
Tot Utrecht Si Wi gemaekt.
En op de kleine klok leest men in latijnsche letter :
lek Roepe Sterck
In Godes Kerck
Clien Ende Groot
En Roep Oock Uyt
Met Mijn Geluyt
Des 's MenSehen Doot.
HaSersWoude.
Claudy Fremy Me Fecit.
1) De namen der toenmalige Burgemeesters.
2) Zie Oudh. v. Kennemeiiand, H. v. R., blz. 473.
3) Een voorvader dus van Kylianus Wegewaert, vermeld Vrije
Fries XVI, blz. 300.
4) Zie andere gieters van deze familie vermeld Vrije Fries XVI,
blz, 300.
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Uden. In den toren van de op 4 April 1886 afgebrande kerk
had de tweede klok den naam Petrus en was gegoten 1443.
Tijdschr. v. N. Brab. Gesch. taal- en letterkunde no, 16. 15
Mei 1886.
Winzenheim (Ober-Elsass). Tot 1842 bestond daar de klok,
die men op nieuw had laten gieten, toen in 1444 die Armagnaken
de oude St. Laurentius-kerk met de oude klok hadden vernield.
Het opschrift luidde :
»Die Jaecken verbrannten mich , Gerge Endrich gos mich. Anno
dom. MCCCCXXXXV Johr, liess mich in S. Lorenz er luden."
Volgens eene andere opgave was het opschrift dus:
»Anno domini 1414 Jaehre ich mich.
in Sanct Lorenzi lute ich.
die Jaecken verbrannten mich.
Georg Enderle goss mich."
Kraus, a. w. I I . s. 697.
Leutra (Sachs. Weim. Eisenach.) De zoogenoemde zilveren klok
heeft in Majuskels : »M° CCCC0 L° Herlin."
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 169.
Brandenburg. De uurklok van 1456, in diameter 1,22 M. ,
heeft het opschrift:
»Mi heft ghegaten meister hennigk van peine
de dode bewene ik grot un cleine
de levendeghen rope ik to godes denste un eren
blixen donre heipe ik afkeren
Anno dni CCCC° M° LVI° laus tibe xpe i e. (In het
jaar d. H. 1456. U zij de eer Chr. Jezus!)
R. Bergau , a. w. s. 249.
Weisenburg in Brandenburg. De kleinste klok aldaar heeft het
opschrift:
»Anno dm. MCCCCLVIII in dem dage Viti."
R. Bergau , a. w. s. 776. Ik betwijfel of dit opschrift juist is
weergegeven. Uit hetzelfde jaar zijn de klokken te Oldemirdum en
te Pewsum. Vrije Fries XVI, blz. 179.
Tiel. Op de brandklok , hangende in het torentje op het stadhuis , staat :
1458.
Foris is mijn naem
4
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Tyt ende vyer doe u verstaen
Noet, storm ende brant
wiil ie syn een onderstant.
Z. in de Nav. 1887, afl. 2 , blz. 110.
Jena. Sladskerk. In het groen torentje. »Anno MCCCCXLVIII
jare. gott dem almechnolgen (!) zu lobe un ere marien un iohansen
ben ich gegose." Een relief, de gekruisigde tusschen Maria en
Johannes. In doorsnede 110 c.M.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 103.
Brandenburg. De kwartier-klok van 1466 , in diameter 0,79
M. , heeft het opschrift:
»Anno dni MCCCCLXVI — a."
Daarnaast een kleine crucifix , en op de klok een zittende , zegenende , bisschop , lang 0,065 M.
R. Bergau , a. w. s. 249.
Kirchnwvumen (Lotharingen). De vroegere klok, nú vergoten,
had het opschrift:
»-J- Veder . nen ® derhen . ich ® bo . do . m ig>
MCCCCLXVII ® Q . -f Maria Neissen . en <S> auc . vosl."
Kraus , a. w. I I I , 1 , s. 248.
Gebweiler (Ober-Elsass). Dominicaner-klooster. »Me posuere
patres, qui, spretis censibus, ire post miserum miseri sic volnere
Jesum. 1) Anno Domini MCCCCLXVIII."
Kraus , a. w. I I , s. 711.
Bappoltsweüer (Ober-Elsass). De oudste klok in den Metzgerthurm : »In dem jor do man zahlt MCCCCLXVIII jor , in Gottes
namen war ich gossen."
Kraus , a. w. I I , s. 529.
Tellïngstedt (Sl.-Holstein). »Anno domini MCCCCLXXII." In
dm. 0,40 , hoog 0,30. R. Haupt, a. w.
Uit hetzelfde jaar zijn klokken te Wirdum (Fr.) en Detern (Ofr.)
en Wilsum , zie Vrije Fries XVI, blz. 182.
1} De vaders hebben mij geplaatst, die, met verachting van het
geld, als armen achter den armen Jezus hebben willen gaan. Miser
betoekent eigenlijk ellendig , beklagenswaardig.
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ffaabs (Sl.-Holstcin). «anno dni MCCCC in demo LXXII jare
do wart dit vat gegalen in de ere gades unde onse leven vrowen.
marquart krol mi gegaten hat got geve siner sele" (rat).
De afmetingen dezer klok zijn 0,83 ; 0,60 ; 0,62.
R. Haupt, a. w. Zie klokken uit hetzelfde jaar Vrije Fries
XVI, blz. 182.
Scharl (in Sagelterland). Volgens opgave van dun Heer Westendorp in zijne Antiquiteiten II , blz. 94 , stond op de klok aldaar
het jaargetal 1472.
Mr. M. Hettema en R. R. Posthumus , a. w. , blz. 136.
Brandenburg (St. Katharina-kerk). Johannes van 1474 , in diameter 1,06 M., met het opschrift:
»yohannes gaf men den name my
ym yaar MCCCC ende LXXIIII daer by
lienric wagheneus 1) heeft mij ghemaect
god heb lof ende wel gheraect."
Daarachter het teeken van den klokgieter (kruis in een driehoek)
en een klein relief.
R. Bergau , a. w. s. 260.
Uden. In den toren van de op 4 Apr. 1886 afgebrande kerk
woog de derde klok 2250 k.gr. en had het opschrift :
»Jezus Mazarenus Rex Judeorum vocor et me fecit Gulielmus
Moer 2) anno domini MCCCCLXXXIIII die XIIII mensis Seplembris." 3)
Tijdschr. v. N. Brab. Gesch. taal- en letterkunde, no. 16. 15
Mei 1886.
ffaringhuizen.
vreede verkenen
Steven Buytendijk
Opgave van C.

»Ik heet Willebrordt en bid god dat hij ons
moet, en alle dooden het hemelrijk , mij maakte
4) in het jaer 1475."
W. Bruinvis.

1) Zie Vrije Fries XVI, blz. 300. Uit hetzelfde jaar is de klok
te Langweer , a. w. , blz. 183.
2) Zie den gieter Vrije Fries XVI , blz. 297.
3) Ik heet Jezus de Nazarener de Koning der Joden en Willem
Moer heeft mij gemaakt in het jaar d. H. 1484, den 14den Sept. Zie
eene klok uit dat jaar te Delft, Vrije Fries XVI, blz. 194.
4) Zie Vrije Fries XVI, blz. 295.
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Äaiingen (Sl.-Holstein). »Help . maria . maria magdalena .
dat ik hete . dat karspel tho kathen . letli . mi gethen . gade .
tho . lave . unde . tho . eren . ihesus . nasarenus . rex . judeoruin . MCCCCLXXXVII [sanctus] laurens . unde . sancta maria
magdalena . unde . alle . gadeshilligen . dor . was . her iohan .
ivers . kerkhere . peter hanssen . mi . goed . got . gheve . siner .
sele . rad."
Op den mantel staan Maria met het kind en crucifixus zonder
kruis.
De afmetingen der klok zijn 1,13 ; 0,78 en 0,81.
R. Haupt, a. w. I e Markgroningen is eene klok van hetzelfde
jaar. Vrije Fries XVI, Hz. 194.
Ramslolt (in Sagelterland). »Anno Domini 1488 Tempore Domini Roberti curati in Raemslo ; me fecit Tomas De Damone" d. i.
In het jaar des Heeren 1488 , ten tijde van Heer Robertus geestelijke in Ramslo , heeft Tomas van Damme mij gemaakt.
Jr. Mr. M. Hettema en R. R. Posthumus , Onze reis naar Sagelterland. Fran. bij G. IJpma , 1836 , blz. 135. — De klok te
Irnsum , van Staveren afkomstig-, is van hetzelfde jaar. Vrije Fries
XVI, blz. 184 en 185.
WMiden (Sl.-Holstein). »Anno - f dni - f M + CCCCXC."
Deze klok is in dm. 0,70 en h. 0,60.
R. Haupt, a. w. — Uit hetzelfde jaar zijn klokken te Genum
en Nunen. Vrije Fries XVI , blz. 185 en 195.
Lindena. De middelste klok heeft een medaillon met Christushoofd en het lam met de banier. 1490.
R. Bergau , a. vr. s. 496.
Jülerhock in Brandenburg. 4 klokken.
1. Groote van 1495 met Heiligen-reliefs, door Gregor Mertensdorf gegoten, »Hosanna hal. Jesu Cristo, Mariae Nicolao dien ich." 1)
2. Groote klok : »Dei agne , Jesu magne , tu dignare nos salvare." 2)
3 en 4 zijn kleinere klokken van 1490 en 1491.
R. Bergau , a. vr. s. 426.
1) Hosanna haleluja. Ik dien Jes. Chr. , Maria, Nieolaus. Uit
hetzelfde jaar zijn de klokken te Hemrik en Logumcr Voorwerk. Vrij o
Fries XVI, blz. 18G.
2) Lam Gods. groote Jesus! verwaardig U ons te behouden;
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Eschenzweüer (Ober-Elsass). »Hat . iriich . Osarma . Georg .
von . Spir . in . Goltes . ere . gegossen . anno . Chri .
MCCCCLXXXXV.
Kraus , a. w. I I , s. 87.
Guben in Brandenburg. De oude stormklok in den torenkoepel
uit de 15de eeuw heeft het opschrift: »IIilf das ein gut end geveinn
alles was ich beginn."
R. Bergau , a. w. s. 401.
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Klokken uit de 16de eeuw.

Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 203.
Hoeksterpoort, Leeuwarden. Zie hierover Nagalm v. klokken, blz. 1 1 , in het Verslag v. h. Fr. Gen. 1885—1886.
Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 203.
Engelum. Groote klok in gothische letters: »ano . dm
M . CCCCC . XXIX : Bi . tidë . H. thierk . pastoer .
H. claes . vioarius . Edsardus . h'scap . toe . grove . stes.
thierk . ians . soe . Sipke . pet' . soe foegde : Ja , t.
Stege . goet . mij -J-." 1) Zie fig. 4 , pi. I.
Volgens H.H. kerkvoogden, d.d. 21 Sept. '89.
Bijvoeging bij de Vrije Fries XVI, blz. 207.
Op de daar vermelde klok te IJlst komen, behalve het
medegedeelde opschrift, nog aan twee zijden afbeeldingen
voor van den Zaligmaker, van p. m. 25 centimeter grootte.
De wijsvinger is omhoog geheven, en de linkerhand houdt
een wereldbol, met een kruis er op, vast.
Volgens mededeeling van M. O. Schuurmans, d.d. 2
Nov. 1890.
Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 209.
Rijperkerk.
en Bathseba.

Daar staat Daniel en Bathseba, lees David

1) In het jaar des Heeren 1529. Bij tijden Heer Tjierk pastoor.
Heer Claes vicaris. Edsard heerschap te Grovestins. Tjierk Janszoon, Sipke peterszoon voogden: Jan ter Stege goot mij.

Wumkes.nl

56

KLOKKEN UIT

Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 216.
In noot 2 staat het jaartal 1381, moet zijn 1517.
Verbetering van de Vrije Fries XVI,

blz. 220.

Doetinchem. De klok, onder deze plaats opgegeven, is
nu te Hulst in Zeeland. Aldaar brandde" in 4876, op 1
Sept., de toren af. Voor den nieuwen toren kocht de
Burgemeester van Hulst de klok, die vroeger te Doetinchem gehangen had, van den Heer van Bergen te Heiligerlee, aan wien zij door Doetinchem verkocht of verruild
was. De Heeren Buijze en Tetterode gaven mij dit op,
volgens wier mededeeling het jaartal der klok niet 4564
maar 4563 is.
Gaastmeer. »Ave Regina . Ave Regina Coelorum : Ave
Domina Angelorum . Salve radix, salve porta, ex qua
munda lux est orta . Graude, Virgo gloriosa, super omnes
speciosa, Yalde, o valde decora, et pro nohis Christum
exora. Ave Regina Coelorum, Mater Regis Angelorum.
Wou Pudere Grherardus (c. s.?) Schonenborch Johanes N. IJ.
f Anno Domini MCCCCC. 4)
Leeuw. Cour. 24 Oct. 1889.
1) Wees gegroet Koningin. "Wees gegroet Koningin des Hemels.
Wees gegroet, vorstin der Engelen. Heil U wortel, heil U poort,
waaruit het reine licht voortkwam. Verblijd U , beroemde, boven
allen, schoone , zeer ja! zeer zuivere Maagd, en bid Christus voor
ons. Wees gegroet Koningin des Hemels, Moeder van den Koning
dor Engelen. Gherardus Wou (met zijn compagnon) Johannes Schonenborch hebben (mij) gegoten, in naam van Jezus, in het jaar des
Heeren 1500." — Het is niet zeker of de letters c. s. op de klok
staan. De letters IV. IJ. verklaar ik door nomine Mezu, d. i. in naam
van Jezus. —• Het jaartal wordt in de Leeuw. Cour. opgegeven als
MCCCLI; maar dit kan niet juist zijn. Gherardus Wou en Johannes
Schonenborch goten in het begin der 16de eeuw. Ik gis daarom, dat
op de klok zal staan , niet MCCCLI, maar MCCCCC , d. i. 1500.
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letters: »Jhesus . Maria .
. Wou . me . fecit . anno .
f-"
Heer D. R. de Groot, d.d.

Paesens. »Anno dmi MCCCCCIIII. Maria bin ick geheoten. Dat kerspel to den palen 1) hebben my laten
gieten. Johan my gegoten haet." Op de klok staan twee
beeldjes, onder het een staat »sancta Maria", onder het
ander »sanctus Antonius."
Schülaard. Op eene der twee klokken staat in moeilijk
te ontcijferen letters: » Maria g(rata) m(ater) d(omini) e(t)
v(irgo) XV C IIII a(ve) d(iva) v)irgo)."
Voor staat wellicht een kop van een wolf, en achter
het beeld van een geit of schaap.
Joure. De tweede klok (zie ook onder de 18de en 17de
eeuw) hing vroeger in den toren van Haskerhorne, en heeft
in oude gothische letters het opschrift:
»Salvator bin ick geheten
Jelle Broers 2) heeft mi doen gheten
do men screef M.CCCCCXII daer bi
goeten Geert van Wou ende Johan ter Stege mij. f"
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden.
Lutkewierum. Groote klok. Aan de oost- en westzijde
ziet men een beeld, ± 1 d.M. hoog, met een kap, langen
mantel, in de rechterhand een kromstaf, en in de linker
een groot, dik, opengeslagen boek. Een hondje springt
1) Dit zal wel moeten zijn to den Paesens (Benefie. boek v. Vriesland) of to den Pasens (Oostergo. Reg. v. Geest. opk., blz. 116).
2) Hij komt voor in het Benef. boek v. Fr. Zevenwouden, bladz.
31 en 32.
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er bij op. Boven deze beelden staat in gothische letters
het randschrift:
»-f- Grertrudis ben ick gehete, her. Wibe 1) Poko z.
Juaantz 2) Hessel Loleke z. 3) Lolle Otto z. 4) Andel
Hines (f) z. foegden hebbe mi late gete. Wou fudere 5)
Grherardus Schoneborch. Johannes 6) . abbet . toe . Lidlu.
hett . mi gveit . God 7) . bedît 8) . XVCXYI.
Volgens opgave van den Heer K. v. d. Werf, Hoofd
d. O. school.
Bolsward. De vrouwen- of Mariaklok in den St. Martini-toren.
Tusschen twee fraai geornamenteerde randen, waarvan
de benedenste waarschijnlijk de symbolen van den halsketen van het Gulden Vlies, den vuursteen met de vonken en
het stuk staal (twee ineengestrengelde hoefijzers) bevat, staat:
1) Hij wordt nog vermeld in Benefic. Boek, blz. 397 , „bij Heer
Wybe tyden."
2) Dit is verkort voor Juan Antz.
3) Hij was de zoon van Loleke Hesselz., als kerkvoogd vermeld
Ben. boek, blz. 395.
4) Benfic. boek , blz. 397 , wordt nog vermeld een „Otte acker".
(f) In het Benef. boek komt Hennes weduwe voor.
5) fudere e; hebben gegoten. Wou fudere Gherardus Schoneborch,
duidt de Compagnieschap de Wou-Schoneborch , die in die tijden bestond (zie Vrije Fries XVI, blz. 299 en 301) als gieters aan.
6) Bedoeld is Johan Duiveland. Zie H. v. R. Oudh. en Gest. v.
Vriesl. I I , blz. 198. —• Het beeld op de klok zal het zijne zijn. Do
abt werd soms met bisschopsstaf en boek afgebeeld. De hond is een
beeld of van trouw van den abt voor zijne kudde, of van kennis en wetenschap. Zie Otte, a. w. I. 278, 466, 490 n. 1; Boek der Wijsheid
6 : 17 en 7:7; Moll , a. w. II , 2. blz. 70 , 71 en Otte , a. w. I ,
blz. 378, fig. 157.
7) De woorden „heeft mi gueit-god" , lees ik aaneen, en beteekenen dan „heeft mij Gode gewijd".
8) Verkort voor „benedictus est dominus in terra" t- geprezen is
de Heer op aarde.

Wumkes.nl

DE 16DE EEUW.

59

»Maria is myn naem, myn gheluet sy vuer guede bequaem, den levenden roep ick, den doeden over luy ick,
Goebel Zael heeft my ghegoten int jaar ons. heeren
MCCCCCXXIIL"
De klok, in middellijn 1,44, in hoogte 1,17, en in
omtrek 4,55 M. groot, met den grondtoon D., bevat links
en rechts beneden het rondschrift twee medaillons, die in
verband staan met Maria en het kind Jezus, en in den
rand 5. Zie M. E. v. d. Meulen, Bolswards Kunst en
Kunstgesch., blz. 28 enz., met de afbeelding.
Genoemde Heer heeft in den toren der St. Martini-kerk
nog een klokje ontdekt, van prachtig metaal en welluidenden klank, waar opstaat: rand 1: »Johannis te poribs Dni."
Rand 2 : »Stephanus me fecit.'' Rand 3 : »anno MCCC
bis quoque deni."
Zie den gieter achter in de lijst, Vrije Fries XVI of
Overdruk.
Warns.

Tweede klok: 1)
»Di mi hebben doen maken
God laetse in hemelriek Gheraken.
Anno domni MCCCCCXXYÏÏL"
Dit alles staat in gothische letters. Zie pï. I , fig. 6.
Volgens vriendelijke opgave van de H.H.: II. Dijkstra
en P. J. v. d. Veer te Koudum.

Tjummarum.
»Ik ben in 1531 ter eero van de Heilige Sacramenten gegoten
de Swarte hoop 2) heb ik in Sumarum met messen
doorstoken
1) Zie de 1ste klok op 1710.
2) Zie over de Swarte hoop Winsemius Chron. fol., blz. 420—435.
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on om Grott van het Hemelrijk met ons te versoennen
Zal ik dagelijks mijn geluid laten hooren."
Volgens vriendelijke mededeeling van Notaris D. Cannogieter te Tzum.
Folsgare. 1) »Jhesus . maria . Johannes . gheert van
Wou ende Johan ter Steghe goten mij do men screef
MCCCCC ende XXXV daer bij."
Volgens onderzoek door P. Twijnstra.
Oosterwierum. In gothische letters heeft de klok het
opschrift ï f Verbum . domini . manet . in . eternum .
jesaie . profete XL . sancts Mcolaus vocor 2) (of sancte
Mcolae vocem 3) âno M CCCCCXXXVII."
Volgens den Secret, d. Kerkvoogden W. Kuiper, hoofd
der school, d.d. 29 Mei 1889.
Sijbrandaburen. Gedeeltelijk in klein, en gedeeltelijk
in groot gothisch schrift: »Sanctus - bartolmeus - vocor 4 ) gerardus . de . Wou . et . johannes ter Steghe - me
fecrt 5) - anno - domini MCCCCCXL."
Volgens opgave van Ds. A. Klinkenberg.
Weisrijp. In gothische letters staat op de klok:
»San . ursula 6) . patrona . welsryp . ego . lodahbo .
t . op . v . an° . 1545 . mgr . douwe . meylema .
1) Zie de gieters in de Vrije Fries XVI, blz. 301.
2) Zóó las de Heer Kuiper.
3) Zóó meent de Heer Pastoor te O. te moeten lezen. — In hut
eerste geval beteekent het opschrift: het woord des Heeren blijft in
eeuwigheid, profeet Jesuja 40. Heilige Nicolaas heet ik. — In het
laatste geval moet het laatste gedeelte worden overgezet: dat ik U
Heilige Nicolaas aanroepe.
4) Er schijnt op de klok te staan voccor; natuurlijk eene vergissing
van den gieter.
5) Eene verkorting voor fecerunt.
6) Ursula was patrones te Welsrijp. Zie Greidanus, Naaml. v. pred.,
Classis Franeker, blz. 113.
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pastoer . epo . abbe . z. . en . duorre . lolle . z. 1) .
regenten . Gobel zael Goet mij."
Voluit: sSancta Ursula patrona Welsryp. ego laudabo
te optima virgo. anno 1545. magister 2) douwe meylema
pastoer. epo abbe zoon en duerre lolle zoon regenten.
Gobel zael Goet mij. 3)
Volgens vriendelijke mededeeling van den Notaris Oannegieter te Tzum.
Akmarijp. In gothisehe letters :
»Johannes ter Steghe me fecit. assumpta est maria in
celum gaudent angeli. landantes benedicunt dominum an.
XV C XLV." 4)
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, get. J. Bonsema, d.d. 24 Juli 1889.
Harlingen. De klok op het Kantongerechtsgebouw heeft
het opschrift:
»Philippus . Dei . Gratia . Hispania (no)
1) De namen van Meester Douwe , pastoor , epo abbes en dyorre
lolles , komen voor in het Benef. boek v. Friesl., blz. 391 en 392.
2) De magistri artium liberatium onderwezen de zeven vrije kunsten. Innocentius III had in 1215 besloten, dat in alle kerken van
aanzien magisters zouden aangesteld worden, die de klerken of jongeren der gemeente gratis in de grammatica enz. zouden onderrichten.
Zie Moll, Kerkgesch. v. Ned. v. d. Herv. I I , 2 , blz. 230.
3) Het opschrift beteekent: Heilige Ursula patrones van Welsrijp ,
ik zal U , beste maagd ! loven. In het jaar 1545. Meester Douwe
Meylema pastoor, epo abbeszoon en dyorre lolleszoon regenten. Gobel
zael goot mij.
4) Johannes ter Steghe heeft mij gemaakt. Maria is ten hemol
opgenomen. De engelen verblijden zich. Lovende prijzen zij den Heer.
In het jaar 1545. — Dit opschrift is gelijk aan dat van Haskerdijken
van 1538. Zie Vrije Fries XVI, blz. 206. Daar komt behalve Johannes ter Stegho, over wien men verder zie Vrije Fries XVI, blz.
299, nog als gieter voor Gerhardus de Wou.
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rum . Rex . Et . Dominus . Presie.
Thomas . Bot . Me . Pecit. Anno 1562." 1)
Deze klok hing vroeger in het torentje boven de havenspoort. Daarom heette het kortweg »het havenklokje".
Het geeft nog een helderen klank, en heeft nog altijd eene
fraaie gedaante.
Volgens vriendelijke opgave van Ds. P. Cool en den
stadsklokkenist Radsma, d.d. 21 Juli 1887.
Cornwerd. Grroote klok. Randschrift: »Int jaer ons
heren 1569 den XXX September heft gegoten M. Aelt
Boister desse kloeke | St. v <> o e f geboren | petera bertse
Vriese alsmede hulper. f
H. | Marten Willemsen pastoer | Wibe Meelkesoen ende
Sitthie Geertsoen. Karckfoegden in der tiid | Jan eversen
coster. gegoten in campen." 2)
De klok heeft aan de zuid- en noordzijde een beeld van
Bonifacius. Aan de zijden van dit beeld staan de letters
S en B , en er onder »S. Bonifacius. 1569." PI. II, fig. 7.
Yoorts heeft de klok aan de noordzijde twee medaillons,
en aan de zuidzijde eveneens. Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor, dat deze de beeldtenissen zijn ôf van den
pastoor, kerkvoogden en koster, ôf, indien de beelden,
die ik voor die van den pastoor, pi. I I , fig. 1, en koster,
pi. I I , fig. 4 , aanzie, vrouwenbeelden mochten zijn, waari j Philips, bij de gratie Gods, koning van Spanje en Heer van
Friesland. Thomas Bot heeft mij gemaakt in het jaar 1562.
Zie don gieter Vrije Fries XVI, blz, 294.
2) Wibo Meelkesoen komt voor in het Reg. v. Aanbreng III, blz.
381, van het jaar 1546. Maar in datzelfde Reg., blz. 383, wordt
een andere pastoor genoemd. Sitthie Geertsoen komt in dat Reg.
niet voor; wel Sitthie Sijurds. In 1546 was er te Cornwerd eene vicarie en ook een prebende (zie Reg. v. A.) maar geen vicaris of prebendarius worden op de klok genoemd; wél de koster.
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toe wel eenige aanwijzingen zijn, van de kerkvoogden met
hunne vrouwen.
In het randschrift staan achter de woorden Kloeke, geboren , II., f astoer en tiid, op de plaatsen, waar ik een [
streepje heb geplaatst, kleinere afbeeldsels van gezichten.
Zijn zij alleen ornamenten, ôf beeldjes van Jezus en Maria,
beurtelings? Het laatste komt mij daarom niet onwaarschijnlijk voor, omdat de letters Si. v boef met het woord
geboren, mijns inziens, zullen beteekenen Sanctum verbum
domini e femina (het heilige Woord Gktds uit eene vrouw)
geboren, en omdat achter liet woord hulper, waar ik een
f kruisje heb gezet, eerst een beeldje staat, Maria misschien , en dan de figuur )(, het monogram van Maria,
vervolgens een kruis, het teeken van Jezus, en dan weer
een beeldje, Jezus misschien, PI. I I , % . 5 , (waarbij
helaas! het 2de beeldje is uitgevallen). Daarenboven hebben alle deze kleine beeldjes een heiligen-schijn om het
hoofd.
Achter het woord campen staat eene figuur, die ik eerst
hield voor het klokgietersteeken, maar, nadat ik een afgietsel in gips er van ontving, zich duidelijk voordeed als
het zegel van den priester te Cornwerd. Er staan toch
letters om heen, die ik wel niet allen, maar toch gedeeltelijk lezen kan. Ik vond: S L m V E
PERS.
TNYVERS. Dit beteekent: sigillum venerandi
personae Tonijversis. De oude naam van Cornwerd is
Tornwaert. Zie Oudh. en Grest. v. Vriesland van H. v.
R. I I , blz. 40. Tonijversis is een gemaakte latijnsche vorm
voor van Tornwaert. En welk zegel had nu de persona ,
de hoofdpriester, van Cornwerd? Het is een vijzel met
stamper, of misschien ook een miskelk met een trechter
of zeef er boven; en aan weerszijden van de miskelk twee
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personen, één in staande, en één in knielende houding.
Zulke personen ziet men op den ouden preekstoel te Huizum, die uit den tijd voor de Hervorming is, aan weerszijden van eene afgebeelde doopvont. Wat dien trechter of
zeef betreft, het is bekend, dat de priester bij den wijn
in de miskelk eenig water door een trechter of zeef of
met een lepel doet druppelen, tot herinnering aan het
water en bloed, uit Jezus zijde voortgekomen aan het
kruis. 1) Ook weet men, dat de wijn, uit voorzichtigheid,
door een zeef in de kelk gegoten werd. 2) PI. I I , fig. 6.
De N bij deze fignur is de laatste letter van het woord
»campen". De naam van den gieter dezer klok vond ik
nog nergens elders. Zie voorts plaat.
De WelEw. Zgl. Heer M. H. Maas te Makkum bezorgde mij welwillend en vriendelijk opschrift en afgietsels.
Oosterlittens. Kleine klok: »Ick bin gegoten in gods
eeren to Deventer in 't jaer onz' herrn M D L XXVI
Wilhem Wegewart ut Lawerde." 3) Dit opschrift staat
tusschen twee randen, waarin figuren zijn als o.
Volgens den Heer N. v. d. Tuuk Adriani, adv. kerkvoogd, d.d. 25 April 1889.
Spannum.
Groote klok. »Uücko . van . Hottinga .
Kempo . van . Donya . Heerschappen . Johannes . Sijbrantsoen . Jan . Jansoen . kerckvoechden . Thomas .
Both . me . fecit . 1590."
Volgens opgave van Notaris D. Cannegieter te Tzum.
1) Zie H. Otte, Haadb. d. Kirchl. Kunst-Areh. I , s. 252, 253.
Moll, Kerkgesch. v. Ned. v. d. Herv. I I , 3 , blz. 289.
2) Zie H. Otte, t, a. p.
3) Men zal bij dezen naam niet te denken hebben aan Leeuwarden,
maar aan het Fransehe stadje Lavardae. De familie "Wegewart was
zeker van daar afkomstig.
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Follega. Peeter van den Grhein heft mi ghegoten ine
jaer MCCCCCXCVI.
Volgens vriendelijke opgave van den Heer H. Luiking,
d.d. 11 Dec. 1888.
Lemmer. Henrick Wegewaert 1) maeckte mi in der
stadt Campen anno 1598.
Volgens vriendelijke opgave van don Heer H. Luiking,
burgemeester van Lemsterland, d.d. 41 Dec. 1888,
Pingjum. 2)
Boven.
»Tot deinste der gemeinten to Pingjum bin ik geordinet
dorh Jan Lieweson en Hessel Lieweson, gebroders."
Daaronder
»Melis Sibrandz in dosser saeke dar to gecommittert.
Rienck Claesz - Bauke Belckesz als administratores. 1598.>J
Op de eene zijde
»Willem Wegewart got to Deventer mi."
Volgens vriendelijke opgave van den Heer A. H. van Eingh.
Cornwerd, Kleine klok. »Sierck Lieves toe Douma 3)
en Siebres Doeckes Walpart. Kerckvoeghden in den dorfe
Cornvart."
Volgens opgave van den Heer M. H. Maas te Makkum.
1) Zie zijn naam in Vrije Fries XVI, blz. 300.
2) De vaders van de hier genoemde personen vindt men zeker ondor de genoemden in het Keg; v. Aanbreng I I I , blz. 421—4G2. Zie
over den gieter de Vrije Fries XVI, blz. 300.
Zie klokken uit hetzelfde jaar te Nijholtpade , Wolsum , te Spijekcr
in Vlaanderen en te Domburg, a. w. XVI, blz. 212, 223 en 224.
Zie de andere klok van Pingjum , a. w. blz. 236.
3) In het Register van Aanbreng I I I , blz. 384 , van het jaar 1546,
wordt Douwema-staten genoemd. Toen woonde er op Hessel Tijerkzoon , zeker een bloedverwant van Sierck Lieves.
In genoemd Reg. komt Siebr. Doeckes Walpart onder Cornwerd in
1546 niet voor.
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Geesteren.
1ste regel: »Daniel Suave 1) Pastor thoe Geisteren ,
Georgen von Dathe 2) gnt buth zu mensink und Oldenampen, Lambert bovinck, bernt Mulrinck." 3)
2de regel: slmpius . hanc . sacram . miles . incendit ,
ut . aedem . amisi . sonitum . in frustula . busta . meum
1586." 4)
3de regel: »Gerhardus Lamsinck 5), nunc renovata ruTwee wapens komen op deze klok voor:
1. Halve arend aan de eene zijde, en aan de andere van het schild
een roos boven, en een knop van een speer onder , het wapen der
Ozinga's. In 1525—26 kwam in Wonseradeel voor Seerp van Ozinga.
Ook nog in 1574—75. Zijn zoon Jancke was Grietman in 1580 , en
zijn kleinzoon Sijbrand in 1596. Zie Reg. v. Aanbr. IV , blz. 56 , en
Nieuwe naamlijst van Grietmannen. Omdat het wapen der Ozinga's
op de klok staat , vermoed ik , dat zij gegoten zal zijn na 1580, toen
men, na de afschaffing van den R. C. eeredienst, begon de wapens deiedelen en Grietmannen op de klokken te gieten , in plaats van de
beelden der heiligen , — en voor 1623 , het sterfjaar van den Grietman Sijbrand van Ozinga.
2. Een halve arend aan de eene zijde, en aan de andere van het
schild , boven een ster vermoedelijk (het blijkt niet duidelijk), en twee
klaverbladen naast elkander onder, wellicht geen adeüjk wapen. Zou
het kunnen zijn, dat dit het wapen was van Sierk Lieves toe Douma,
en het bovengenoemde dat van zijne vrouw , eene Ozinga ? Maar in
ieder geval bepaalt het voorkomen van wapens op de klok , het jaar
harer gieting na 1580.
1) Daniel Suave komt voor als 1ste pred. te Geesteren in het Zutphensehe Class. Reg. van E. W. Verbeek.
2) George van Dathe was Heer van 't Mensink, dat nog heden
bijzonder jachtrecht heeft in de heerlijkheid Borculo.
3) Boevink en Mulderink , boerenplaatsen, bestaan nog.
4) „Een goddelooze krijgsbende heeft dit heiligdom in brand gestoken. Toen heb ik (klok) mijn klank verloren, in stukjes verbrand
1586." In dat jaar was de Hertog van Parma in Borculo, een half
uur van Geesteren, waar hij een kamp had opgeslagen en leeftocht
bijeenbracht, die naar Zutphen moest om de Spaansche bezetting te
voeden. Een troep uit dit kamp kan die brandstichting hebben aangericht.
5) Dit kan of de gieter ôf de schenker van de vergotene klok zijn.
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dem clara voco voce populum discat ut aeterni dogmata
sancta dei 1591." 4)
Volgens vriendelijke opgave van Ds. J. D. Maaldrink.
Ronen. Ibi est tempîum D. Mariae Christi matri dicatnm ,
altissimaque turri spectabile , in qua campanam tolius Galliae maximam ferunt, XL millium nempe libraruin , quod indicant hi
vernaculi versus , quibus ipsa est inscripta :
»Je Suis nommée Gêorge d' Âmboise ,
Qui plus que trente — Six mil poise :
Et si qui bien me poysera ,
Quarante mil y trouvera."
Georgius fuit hujus urbis Archiepiscopus, circa annnm millesimum quingentesimuin, qui duin consideraret hanc suam Dioecesim
adco olei penuria laborare , ut vix sufficeret tempori Quadragesimali, hujus loco eis butyri usum concessit, ea tainen conditione, ut
singuli penderent obolos VI. Turonenses, ex qua collata pecunia
extrui curavit dictam .turrim , quae inde Butijri Turris (sive la tour
de beurre) hactenus vulgo nuncupatur. 2)
Hieronijmus Magius de Tintinnabulis bij Sallengre II , p. 1199.
Wenigenjena (Sachs. Weim. Eisenach). 1ste klok: »anno dni
MVC heilf sancta anna selpdritt." 3) In doorsnede 100 e.M.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 223.
1) „Nu vernieuwd roep ik met heldere stem de gemeente, (eigenlijk:
onbeschaafd volk) op dat ze (óf het) de heilige leerstukken van den
eeuwigen God leer.e."
2) Te Rouen is eene kerk, gewijd aan de goddelijke Maria, de
moeder van Chr., en zichtbaar door eenen zeer hoogen toren, waarin
men zegt dat de grootste klok van geheel Frankrijk zich bevindt,
namelijk van 40,000 pond , wat aangeduid wordt in het opschrift:
„ik heet George van Amboise , weeg meer dan 36,000 pond , ja!
als men mij goed weegt, zal men 40,000 pond bevinden."
George was, omtrent het jaar 1500, bisschop van deze stad, en
heeft, toen hij zag dat zijne Diocese zoo zeer leed aan gebrek aan
olie, dat men nauwelijks genoeg had voor den tijd van vasten, in
plaats daarvan het gebruik van boter toegestaan , onder voorwaarde,
dat ieder inwoner van R. betalen zoude 6 penningen, uit welke bijeengebrachte som hij gezegden toren heeft laten bouwen, die van daar
tot nu toe gewoonlijk botertoren wordt genoemd.
3) De H, Anna, de moeder van Maria, wordt meermalen „selbdritt"
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Goudswaard of Koorndijk. De groote klok heeft het opschrift :
»Johannes Evangelist ben ick , ghegoten van Peter Vuangerius in
't jaer onzes Heeren 1500."
L. v. Ollefen , Ned. stad- en dorpsbeschrijver I , no. 7 , blz. 5.
Nav. 1887, afl. 2 , blz. 110.
Linuin in Brandenburg. De tweede klok aldaar is van 1500 ,
en gegoten door Andreas Muldheuer.
R. Bergau , a. w. s. 500.
Zie voorts klokken uit dat jaar Vrije Fries XVI , blz. 213.
Morchingen in Lotharingen. In gothische minuskels :
»'X' osanna "x" heisen =x" ich -y- und -y gewitter - x' vertriben 'X' ich 'x" meister 'x' hans 'x' ges 'x' mich ••%' anno 'X'
funfzehenhundert - x' und 'X' eins 'X"
Kraus , Elsass-Lothringen I I I , 3 , s. 795.
Rutha (Sachs. Weim. Eisenach). De îste klok heeft tusschen
Tau-vormige streepen »ich hans ourut (?) vrot 1) anno dni
MXVcII" (1502).
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 199.
ffemmenhofen (Kreis-Konstanz). Eene klok is uit de 14de eeuw,
en eene andere heeft het opschrift: »anno domini MCCCCCVII."
Kraus, Baden I , s. 72.
Marsal (Lotharingen). »In Marcel Gnà'dioh bin ich. Maister
Conrat von Vich gos mich Anno 1508."
Dr. Kraus , Kunst und altertlium in Elsass-Lothringen I I I , 2 ,
s. 306.
Koedijk. »Jhesus Maria vocor.
anno do. MCCCCCXI."
Opgave van C. W. Bruinvis,

Johannes Godefridi me fecit

of „mettercia" d. i. zelve de derde genoemd, on voorgesteld met Maria
en Jesus op de armen, Maria op den eenen en Jesus op den anderen,
óf zij draagt Maria, die wederom Jesus op de armen draagt, óf zij
wordt met beiden tot één groep vereonigd. Zie Otte, Handb. d.
kirchl. kunst-archäologie I I , s. 556 en 557.
1) Ik versta deze woorden „ourut vrot" niet. Behooren zij als
namen bij Hans 1 — Misschien zal vrot gelezen moeten worden als
ghot a goot, en ourut als naam bij hans gevoegd moeten worden.
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St. Annen (Sleeswijk-Holstein). »anno 1512 heft hans koning
mie laten geten en heft mie magdalena laten heten."
R. Haupt, Die bau etc. Kiel 1886.
Zie de klok te Lekkum uit hetzelfde jaar in de Vrije Fries XVI,
blz. 201 , en te Schagen a. w. , blz. 217.
Tharbürgel (Sachs. Weim. Eisenach). De 1ste klok heeft »Anno
dni M°CCCCC°XII vox inea vox vite voco vos ad sacra venite. O.
S. Georgius ora pro nobis."
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 217.
Jena. Stadsker'k. Groen torentje. Tweede klok: »Gotles wort.
bleibet in ewigheit anno "7XV 1) IdV ÏV/_ yor gegos." In doorsnede 61 c.M.
P. Lehfeldt, a. w. I , s. 103.
Eberswolde in Brandenburg. De groote klok aldaar, 36 ctr.
zwaar , heeft het opschrift :
»Barbara lieiss ich , alle die inich zein und horen zeint zeelig.
Anno domini MCCCCCXVIII." — met de krusifix tusschen Maria
en Johannes , benevens vijf medaillons en Maria rnet het kind en
Johannes.
R. Bergau , a. w. s. 332. Zie de klokken te Emden van dat
jaar Vrije Fries XVI, blz. 217.
Dobriischen (Sachs. Weim. Eisenach). »Anno XVCXVHI gos
mich h. c. in sant anna ere." Op de eene zijde de aanbidding der
koningen, op de andere de H. Anna, zittende tusschen de H. Sippe 2)
en musiseerende Engelen. 100 c.M. in doorsnede.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I. , s. 24.
1) Dr. L. houdt dit voor 1515.
2) Volgens de legende huwde Anna, na elkander drie mannen, van
wie zij drie dochters met den naam Maria had, zooals uit een gedicht in de Maria-kerk te Zwiekau blijkt. Het luidt:
Anna solet dici tres coneepisse Marias,
Quas genucre viri Joachim , Cleophas , Salomoque ,
Has duxere viri Joseph , Alpheus, Zebedaeus.
Prima parit Christum , Jacobum secunda minorem,
Et Joseph justum peperit cum Sijmone Judam.
Tertia majorem Jacobum fratremque Johannein.
Dit gaf in het laatst der 15de en begin der 16de eeuw aanleiding
tot voorstelling van de heilige Sippe , d. i. van Anna met hare bloedverwanten. Zie Otte, a. w, I I , s. 557.
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Perleberg in Brandenburg.
van Kampen gegoten.
R. Bergau , a. w. s. 562.

De klok is in 1518 van Hinrick

.Dothen (Sachs. Weim. Eisenach). »Anno MCCCCCXIX aqua
portat lignum , lignum corpus cristi dignum." 1) Voorts klaverbladeren-fries. De 2de en 3de klok zijn in 1839 (?) gegoten door
Ulrich in Apolda.
Dr. Lehfeldt, a. w. ï , s. 42.
Garnwerd. De oude klok aldaar , thans hangende te Middelstum,
heeft tot opschrift : «Sanctus Ludgerus Vocor. Johan Schonenborch 2) Goet mi doe men schreef MCCCCC ende XX Daer bi.
Laus Deo. f." — Den 29 Aug. 1887 werd zij te G. door eene
nieuwe vervangen , die Zondagavond d. a. v. werd ingewijd met
eene predikatie naar Ps. 89 : 16* » Weigelukzalig is het volk, hetwelk het geklank kent."
v. Alphen , Kerk. Handb. 1889, blz. 218.
Sande in Jeverland. Volgens het opschrift op een der klokken
aldaar , lieten de Vrouwen van Jever Anna Wargaretha en Borothea deze in 1522 te Sande gieten.
Ber. ü. die Th. d. Old. Lv. f. AL V , s, 17.
Löberschütz (Sachs. Weim. Eisenach). De tweede klok heeft in
gothisehe letters :
f Anno . domini . M . CCCCC . XXII . jar . f O . heiliger .
her . S . nicolaus . pit . got . vor . mein . volck , wan . man .
mich . leuthen . ist . ." — Overal, waar ik punten heb geplaatst , staan klaverbladen.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 179.
Gross-Sckönach (Kxeis-Konsianz).
allen aus not. Anno Dni 1523."
Kraus , Baden I , s. 427.

Derde klok : »Helf uns Gott

Asperen.
S. Victor en Martinus is myn naem
Myn geluyt is voer Godt bequaem
1) Het water draagt het hout, het hout het waardige lichaam van
Christus.
2) Zie den gieter Vrije Fries XVI, blz. 299.
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Den leevenden roep ik , den doden overluy ik
hagel en donder verstoer ik.
Henricus de Borch me fecit
A° Dom 1532.
M. Beekman , Beschrijving v. Asperen , blz. 67.
Nav. 1887 , afl. 2 , blz. 109.
Is de gieter uit dezelfde familie als Hans van der Borch ? Vrije
Fries XVI, blz. 294. De klok te Sleen uit dat jaar, a. w., blz. 219.
S. Pilt (Ober-Elsass). De klok, van 1532, is gegoten door
Georg van Strassburg.
Kraus , a. w. I I , s. 519.
Metz. De zesde klok , Gatherine , heeft het gothische opschrift :
»Ayo Katherina laudo Deum verum plebem voco clerum congrego
defunctos ploro tempestatem fugo et festa decoro. Jan. mil.
V°XXX ;" 1) en de beelden van den H. Nicolaus , Peirus, Christus
met de H. vrouwen , en de Madonna met het kind.
De 7de klok, Pontenotte, is gegoten 1327—1328, en heeft het
wapen van Sire 2) Burtrant de Jurue.
De 8ste, JSarbe, heeft het beeld van de H. Barbara en het wapen
van B. Ademans von Monteil. Zij wordt, even als de 7de , bij den
dood van Canonici geluid.
De 9de en 10de , Chardye en Meugnmye , twee kleine klokken
uit de 15de eeuw , worden bij kleine Officiën geluid.
De 11de, Pomme-Gaudet of Gaudat, is 19 Oct. 1480 voor de
derde maal gegoten , en bevat zes wapens van Metzer familiën. Zij
vormt met de 10de en 12de la, si, ut, re.
De 12de , Guidon,, met het wapen van het Kapittel, is in de
17de eeuw gegoten.
De 13de , Grosse- en Demi-Heure , wordt bij kleine Officiën en
bij sterfgevallen onder het lagere personeel geluid.
De 14de , Claire en Haute , wordt gebruikt bij het luiden van
den Angelus , door den Cardinaal van Lotharingen in 1603 ingevoerd , en klinkt la.
1) In dit opschrift lees ik voor Ayo Ego, en voor Jan. Arm, en
vertaal dus: Ik Catherina prijs den waren God , roep het volk, verzamel de geestelijken , beween de dooden, verdrijf het onweer en versier de feesten. In het jaar 1535.
2) Heer.'
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De 15de, Bassin dargent, was de oudste der Kapittel-klokken;
zij viel als offer der Revolutie. Zij had vier draken, en zou in
Angelsaksische vormen van de 11 dé eeuw het opschrift gehad hebben
»sit nomen Domini benedictum" ; maar dit komt niet overeen met
de op haar aangebrachte wapens van onderscheidene familiën. Bovendien zou zij de afbeeldingen van Christus en van de steeniging van
Stephanus , benevens het opschrift »cy ma faite lan MCCXXX" ,
hebben bevat.
Kraus , a. w. s. 59*7 en 598,
Heide (Sl.-Holstein). »anno domini MV°XL gloria in excelsis
deo herich b o . . . . . haus prilop."
R. Haupt, a. w.
De klok te Schoonhoven uit hetzelfde jaar Vrije Fries XVI, blz. 219.
Æberswolde in Brandenburg. De derde of uursklok aldaar weegt
Î 3 ctr. en heeft het opschrift :
»Koppel von Lothringen in Cotbus an der Spree goss mich anno
MDXLVin."
R. Bergau , a. w. s. 332. De tweede klok te Lekkum is van
hetzelfde jaar , Vrije Fries XVI, blz. 209.
Blalchow in Brandenburg. Klok met opschrift:
»fflichael Kessler van Stutgart goss mich. Osanna heis ich. 1552."
R. Bergau, a. w. s. 517. Klokken te Tiel uit hetzelfde jaar,
Vrije Fries XVI, biz. 220. •
Zonhoven. (Belgisch Limburg).
»f Quintinus is mynen naem
Myn ghelut sij Gode bequame
Also verre als men mij hooren sal
Wilt God bewaren overal
Aansiet dat ende.
Lof God val al.
Jan Wagheneus heeft my ghegooten tot Zonhoven int jaer 1552.
Anlonius de Platea ex Vechel tune pastor.
Volgens 't Daghet in den Oosten , jaarg. 1885 , blz. 38. De
Heer Johan Winkler deelde mij dit vriendelijk mede.
Bünstorf (Sl.-Holstein). »lat mi dat geneten dat Karspel lo
Boenstorp heft mi laten geten IHS XPS S. Mauritius. S. Georgius
(dan volgen Kirchengeschworene) anno dnî MVCLHI up Michaelis.
Meister Lulke van Moenster."
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R. Haupt, a. w. De klok te Dongjum uit hetzelfde jaar, Vrije
Fries XVI, blz. 209.
Siethen in Brandenburg. Eene van de twee klokken heeft het
opschrift:
»Nickcl Ditrich aus Lutring goss mich MDLIII."
R. Bergau , a. w. s. 709.
Gouda. Toen 12 Jan. 1552 de toren met de klokken door den
bliksem waren vernield , heeft Jan Jaspersz Moer in den Bosch ,
1554 , drie nieuwe gegoten , genaamd St. Sa/vator , St. Martinus

en St. Jan Baptist.
Fav. 1887 , afl. 2 , blz. 109 en 110. — De gieter en zijn vader
zijn vermeld Vrije Fries XVI, blz. 297. Zie klokken uit hetzelfde
jaar te Tiel en Leegkerk , Vrije Fries XVI, blz, 220.
Brandenburg. De Apostelklok van 1557 , in diameter 1,52 ML,
heeft het opschrift:
»Anno Dom. 1557 jare V D M I E (munten) En ego eampana
nunquam denuncio vana (inünze).
M. Andreas 30 1) Muldenhewer (2 groote, 3 kleine Münze,
eene klok en noch eene Münze naast elkander) laudo Deum Plebem
voco congrego clerum."
De interpunctie is -telkens eene lelie. Een lelie-fries is er onder.
Op de voorzijde is de crucifix-groep in hoogrelief met de initialen
MR en HH. — Op de achterzijde slaat »Andeas. Schuier Burgerm."
R. Bergau , a. w. s. 249. — Het latijn beteekent: In het jaar
des Heeren 1557. Zie ik klok verkondig nooit het dwaze. Ik prijs
God , roep het volk , verzamel de geestelijken. — De letters V D
M I E komen ook voor te Dorndorf op een huis, zie Bau- und
Kunstdenkmaeler Thueringens van Dr. P. Lehfeldt , I , s. 41 , en
beteekenen verbum domini manet in eternum (het woord Gods blijft
in eeuwigheid). Wat de letters MR en HH beteekenen ? . . » .
Golmsdorf (Sachs. Weimar Eisenach).
1. »In dein anno domini MD LVII gos mich eckhart Kughen "["ff" , en dan leliënversiering.
2. »Anno domini M CCCCCXXV. landate dominum omnes
gentes laudate eum omnes populi fff" 2), en dan klaverblad-fries.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 57.
1) Lees hier zu of von.
2) Prijst den Heer alle geslachten, prijst Hem alle volkeren.
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Brandenburg (St. Pauli). De groote klok van 1564, in diameter 1,04 M. , heeft aan den hals het opschrift: »Andreas Moldenhewer Merten M. (Munze) anno dom. 1564. Die Burger haben
auch viel zu (muntze) dieser kloeken Gegeben (Muntze)."
Op de voorzijde van de klok staat de crucifix-groep , en op de
achterzijde : »Der Burgemeister Lucas Sclioll."
R. Bergau, a. w. s. 269. — De klok te Doetinchem uit hetzelfde jaar , Vrije Fries XVI, blz. 220.
Parstein in Brandenburg. De klok is in 1566 gegoten door
Martin Dames met het opschrift : •oSoli Deo gloria." (Gode alleen
de eer).
R. Bergau , a. w. s. 555.
Brandenburg (Rathaus der Neustadt). In den toren heeft, eene
klok van 1569 , diameter 0,38 M. , het opschrift:
»merte moldenh. anno dom. MCCCCCLXVIIII"
en eene andere van 1566 , hoog 0,52 M. en in diameter 0,89 M.,
het opschrift:
»Anno dom. 1566 M. Andreas Moldenhewer Merten Moldenhewer."
R. Bergau , a. w. s. 277. Zie de namen der gieters ook op
andere klokken te Brandenburg. Uit 1569 zijn ook de klok te
Schingen en de twee te Beers , Vrije Fries XVI, blz. 210 en 211.
Kolmar (Ober-Elsass). De groote St. Martinus-klok van de St.
Martinskirche aldaar :
»1572 in dem Jar
Den 23 May offenbar
Umb ein Uhr in dem Tag ,
Die Glocken samethai't ich sag ,
Seind alhie rnit Feur verflossen.
Anno 1573 den 23 May wieder gossen."
Op den voorkant staat St. Martinus te paard , en onder de
dubbele Rijksadelaar en het wapen van Kolmar , namelijk een
strijdknots, met de woorden »Verbum Domini manet in aeternum." 1)
1) Het woord Gods blijft in eeuwigheid. Toen in 1792 alle andere
klokken uit den Munster werden afgenomen , bleef deze hangen. Behalve het boven opgegevene staat er nog: Fran CIsCVs serMVnt
anno nos ante rcLapso VVLC ano obLatas arte refeCIt Itá, d. i. :
Frans Sermunt heeft ons , die het jaar te voren door snellen brand
geteisterd waren , met kunst dús hersteld. Hierin schuilt het jaartal
1573.
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Aan de andere zijde staat het wapen des gieters , namelijk Frans
Sarmund uit Bern , met het beeld van den gekruisten Heiland,
aan de rechterzijde waarvan Johannes de Dooper en aan de linker
Maria staat, terwijl boven het kruis de 12 Apostelen zijn aangebracht.
Kraus , a. w. II , s. 255 en 256.
Kolmar (Ober-Elsass). Poortklok :
»Mit miner Stim ich bruef ing mein
Zuosameu allt, jung , gros und klein ;
Auch alle so sind in diser stat
Frantz Sermund mich gegossen hat. 1573."
Voor stond S. Martinus als op de groote klok en het wapen des
gieters ; aan de rechterzijde de H. Magdalena ; aan de linker de
Heiland aan het kruis en achter S. Victor. Boven waren de beelden der 12 apostelen en Engelenhoofden. Deze klok is afgenomen
in 1792.
Kraus , a. w. I I , s. 256.
Kolmar (Ober-Elsass). De zevende klok had boven : »Selig sind
die , so das Wort Gottes horen und dasselbe behalten , Luc. XI.
MDLXXIIL" Voorts stond er de Heer met den wereldbol, benevens zeven apostelen ; verder St. Martinus met den dubbelen
rijksadelaar en het stedelijk wapen van Kolmar onder zich ; en dan
nog Maria met het kind, de H. Augustinus , en het wapen des
gieters Frans Sermund. Deze klok, afgenomen in 1792, werd op
het zevende getijde van de horae canonicae geluid , d. i. het uur
van naar bed te gaan , opdat , volgens bevel van de Regeering van
1638 , geen waard , pasteibakker enz. , bij poene van ernstige straf
en schande , zijne gasten langer bij zich zou houden.
Kraus, a. w. I I , s. 256 en 257.
Ä'olmar (Ober-Elsass). De voormalige storm- nú raads- en soldatenklok : Boven , »Pax et justicia osculatae sunt 1) MDLXXIIL"
Onder :
»Méin Thon zeigt an Feuer Not nnd Gwalt.
Darauf merk vleissig jung und alt.
Seidt gehorsam der Oberkheit ,
So warn ick euch vor Hertzenleidt."
1) Vrede en gerechtigheid kussen elkander. — Ook deze klok is in
1792 afgenomen.
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Voor stond St. Martinus te paard ; achter het Rijks- en Stadswapen met de woorden er onder «'Verbum Domini manet in aeternum." 1)
Onder het wapen des gieters stond :
»Zu Gottes Ehr hat rnich gegossen ,
Von Bern Franz Sermund unverdrossen."
Kraus , a. w. I I , s. 256.
Hees bij Nijmegen. »Ic ben ghegoten van Adriaen Steylaert tot
Mechlen (hier volgt een schild met 3 palen) int jaer ons heeren
duesent CCCCC ende vier en seventich."
Er staat voorts op een dubbele adelaar , gedekt door een keizerl.
kroon , op de borst een schildje met een leeuw , en dan :
»Die Stat Nijmegen."
Nav. , afl. 1, 1888, blz. 400.
Ueberlingen (Kreis-Konstanz). Die Spät-, Schneider- und Lampenglocke , 770 ctn. zwaar, 0,63 M. hoog, 1,15 M. wijd, heeft:
»Ain Slaggiocken bin icii genannt
Vil frommen Christen wol bekannt
Hans Frey zu Kempten hat mich gossen. A. 1575."
Kraus , Baden I , s. 613.
Mulhausen (Ober-Elsass). In het Museum aldaar is een doodklokje van brons , met het opschrift «Lorcntz Pfister , zu Basel,
goss mich in dem 1576sten Jahr."
Kraus , a. w. I I , s. 458.
Noordschermer (de kerk gebouwd 1668). »Senatus populusq.
conflari voluit anno d. 1578.
Opgave van C. W. Bruinvis, die er bijvoegt »dus eene klok
van elders."
Lieskau in Brandenburg. Klok van 1582 niet het opschrift:
»Ich bin in Gottes Namen durchs feuer genossen , Hans Onemann hat mich gegossen."
R. Bergau, a. w. t>. 495. — Uit hetzelfde jaar is eene der
klokken te Huizum , Vrije Fries XVI, blz. 211.
Seejelden (Kreis-Konstanz),

Eerste klok : »Zu Gottes lob und

1) Het woord Gods blijft in eeuwigheid.
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dienst kehr ich || Hans Frey zu Kempten gos niich." Voorts de
kroning der Madonna met 1583 , en de Gekruisigde met 1583.
Kraus , Baden I , s. 584.
Baldorj in Brandenburg. De groote klok van 1583 bevat de
namen van den toenmaligen pfarrer en van de Kirchenvorsteher
en dan :
»IJm Name Gotes Bin Och Geflosen , Hans Zegdler Und Uorg
Behem Haben Mich gosen."
Boven het opschrift is een zeer schoon Renaissance-ornament.
R. Bergau , a. w. s. 313.
Constanz.

De groote klok aldaar :
Op den mantel :
»Sanetae nos triados semp(er) veneranda ptas (potestas) ||
ptegat (protegat) atq(ue) malis servet ab omnigenis ||
p (pro) nobis celebri pîus hac patronus in urbe jj
Sanctus Conradus fïïdat ab ore preces ||
sägnine q°s (quos) ppio (proprio) crucis et q°s (quos) morte
redemit 11
illis det XRVS vivere posse bene
hic si qs (quis) suffragïa divi (petat)
ptin (protinus) optatü setiat auxilium." 1)
Boven aan de kroon der klok :
»Jesus Nazarenus rex judeorum titulus triumphalis defendat nos
ab omnibus malis MCCCCCLXXXIIII." 2)
Voorts bevat de klok de triniteit in reliëfs , en Konrad en Pelagius. Op de achterzijde , onder de kruisiging in relief, staat :
»Hans Cristoff Loffler unnd sein son Cristoff hawen mich gegossen im MDLXXXÜII."
Krans, Baden I , s. 220.
1) De aanbiddenswaardige macht der Heilige Brieëenheid beschermo
ons, en beware ons voor alle kwaad. De vrome patroon in deze
volkrijke stad , de Heilige Conradus, bidde voor ons , dat Christus
hun , die Hij met zijn eigen bloed en kruisdood heeft verlost, geve
goed te kunnen leven, hierin, dat als iemand Goddelijke bescherming
(eig. toestemming) vraagt , hij terstond daarop de gewenschte hulp
bemerke.
2) Het zegepralende opschrift, Jesus de Nazarener de koning der
Joden , vevdedige ons tegen alle kwaad, 1584.
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Garding (Sl.-Holstein). Daar is de derde klok van 1585 en
wellicht te Garding gegoten.
R. Haupt, a. w.
Ueberlingen (Kreis-Konstanz). De klok Spitalerin : »Mich goss
ain Maister wol und guot jj Hans Frey von Kempten mit frischem
muot. f vox . ego . sum . vitae . rogo . vos . orare . venite .
f necnon . verba . dei . auribus . accipero f vas . sum . ex .
aere . et . tria . nuntio . funera . flere f festa . celebrare . et ?
tempestatesque . fugare." 1) Zij werd gegoten 27 Nov. 1585 uit
de stof van eene gebarsiene klok van 1373. Zij is hoog 4 ' 1 ' ; 5 ' ; / ,
wijd 5 ' 2 " 2 " ' , en weegt 80 ctr.
Kraus , Baden ï , s. 612.
Frankfurt a. d. Oder. De kleinste klok, in 1587 gegoten ,
heeft het opschrift:
»Si deus pro nobis , quis contra nos." (Als God voor ons is ,
wie is dan tegen ons).
R. Bergau , a. w. s. 347. — De klok te Pewsum uit hetzelfde
jaar , Vrije Fries XVI, blz. 222.
Eckernförde (Sl.-Holstein). »1589 von Melchior Lucas, Glockenund Grapengiesser in Husum."
R. Haupt, a. w. De klok te Jemmingen uit hetzelfde jaar,
Vrije Fries XVI, blz. 223.
Lindenberg in Brandenburg. De klok heeft het opschrift:
»Selig sind, die Gottes Wort horen und bewahren. Heinrich
Borstelmann zu Magdeburg me fecit anno Domini 1589." Met een
relief, het crusifix tusschen Maria en Johannes , een fries. en het
wapen van Isaak v. Kracht.
R. Bergau, a. w. s. 498.
Brandenburg (Rathaus der Altstadt). Eene der twee klokken aldaar
is 0,65 M. hoog en in diameter 0,97 M. , en heeft, onder een fries
van Akanthusbladeren met eikels , aan den hals het opschrift:
«anno 1590 den 24 octobris hadt mich Jochim Genderich gegossen."
R. Bergau, a. w. s. 275.
1) Ik ben de stem des levens. Kornt! ik roep U te bidden en
Gods woorden te hooren. Ik ben een vat uit metaal en kondig drie
dingen aan, de dooden te beweenen, de feesten te vieren , en de onweers te vlieden.
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Mittenwolde in Brandenburg. Behalve eene klok van 1480 , is
er eene van 1591 met het opschrift «Verbum Domini manet in
aeternum". (Het woord Gods blijft in eeuwigheid.)
R. Bergau , a. w. s. 530.
Mulhausen (Ober-Elsass). De klok van het oude Hospitaal is in
1852 vergoten. Zij was ongeveer 1 M. hoog , en had het opschrift : »Us dem Fur flos ich , Gaspar Hag zu Brisach gos mich.
1591." Onder de laatste twee woorden stond een keurig Madonnabeeldje met het kind , 1 decim. hoog en halfverheven gegoten , dat
van kunst-talent getuigenis gaf. Ook bevatte de klok afdrukken
van lindebladeren.
Kraus , a. w. Iï , s. 463.
Oudorp. »St. Laurens ben ie van Peeter van den Gheijn gegooten int jaer onzes heeren MCCCCCLXXXXI."
Opgave van C. W. Bruinvis te Alkmaar.
Con&tanz. In het Rosgartenmuseum is eene klok met het gothische
opschrift : «Jonas . Gesus . gos . mich . zu . Constanz . i . d .
(MD) LXXXXII" (1592).
Kraus , Baden I , s. 279.
Groet.
»Dor des kloks geslagh
Gedenk up stervens dagh.
A° 1594."
Opgave van C. W. Bruinvis.
Schlidding (Sl.-Holstein).
R. Haupt, a. w.

»1595. M. Meieher Lucas, Husem."

Hemmingstedt (Sl.-Holstein). Daar is een klok met het opschrift :
»1596. Husum."
R. Haupt, a. w.
Wiebel in Brandenburg. Eene klok is van 1596, door Heinrich
Borstelmann uit Magdeburg gegoten, met het opschrift «Verbum
Domini manet in aeternum."
R. Bergau , a. w. s. 546.
Linuin in Brandenburg. De eerste klok is van 1597 en gegoten
door Heinrich Borstelman , met het opschrift :
»Ad pompas , ad sacra , preces , ad funera , cives , quos voee
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sua Christus vocat, ipse voco." (Ik roep tot processies , tot het
heilige , tot gebeden , begrafenissen , de burgers , die Christus met
zijne stem roept.)
R. Bergau , a. w. s. 500. — Van hetzelfde jaar is de klok te
Echten , Vrije Fries XVI , blz. 212.
Schagen. Op de klokken in den gemeente-toren aldaar komt
het beeld voor van den H. Christophorus , zonder nimbus. Het
randschrift luidt : »Christophorus servus martirque venuste fusus
huc accelerat Scagen Henricus Wegewaert mefecit 1597 Campis." 1)
Volgens den Heer Chr. Philippona 2) in de Katholiek van 1885.
Æberswolde in Brandenburg. De tweede of avondklok aldaar
heeft het opschrift : »Andreas Brüggemann goss mich. 1599."
R. Bergau , a. w. s. 332. — Be klok weegt 14 ctr. De klokken
te Allingawier en te Nijlamer zijn van hetzelfde jaar , Vrije Fries
XVI, blz. 212.

1) Christophorus , dienstknecht en martelaar, spoedt zich , schoon
gegoten, hier naar Schagen heen. Henrik Wegewaert heeft mij te
Campen gemaakt.
Zie den gieter Vrije Fries XVI, blz. 300.
Zie over de legende omtrent Christophorus. II. Alt, Die Heiligen bilder, s. 185.
2) Dat mijne gissing aangaande de cirkels op de klok te Schagen
van 1512 (zie Vrije Fries XVI, blz. 217 , en Nagalm v. klokken, blz.
13, in het 58ste Verslag d. Hand. v. h. Fr. Gen. over 1885—1886),
in weerwil van het oordeel van wijlen den Heer Chr. Philippone, niet
zoo ver van de Roomsch-Catnolieke opvatting der Drievuldigheid af
was, bleek mij dezer dagen bij de lezing van het boek van Prof. Dr.
A. v. d. Linde, „Michael Servet", Gron. P. Noordhoff, 1891. Op
blz. 176 wordt toch, met beroep op Vita della Beata Chiara di
Montefaleo scritta dal, Kom, P. Maestro L. Tardy, Napels, 1856,
pp. 197—202, aangehaald bij Th. Trede, Das Heidentum in der
römisehen Kirche II, Gotha, 1890, p. 135, medegedeeld, dat men
in de opengesnedene lever van de H. Klara van Montefaleo, f m
1308, drie kleine kogeltjes ontdekte, en dat de godgeleerden van dien
tijd, na ernstige overweging, tot het besluit kwamen, dat deze kogeltjes niets anders waren dan het symbool der goddelijke triniteit,
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Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 225,
Engelum. Kleine klok in drie regels, in latijnsche letters :
1. »Anno domini 1600 refecta et refusa sum in honorem
Dei et usum Engluna-"
2. »norum in Frisia cura et sumtibus Faby Grovenstens.
edituorumque inglum f."
3. »Henricus Muers me fecit 1600." 1)
Volgens H.H. kerkvoogden, d.d. 21 Sept. '89.
Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 226.
Warstiens,
(Boven) »Rynck Pockes gS Idse Ages g Eltse Douwes g
Tyetse Hilles E Inne" (midden) »Claessen HDouwe Idsesg
Pecke Reiners M In de dorpe Warsteyns M ' J (onder) Gfregorius | Hallensis • M • P Anno • 1 • 60 • 7.
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 24 April '89.
Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 234.
Tzum. Het opschrift op de klok, daar bedoeld, luidde
in zijn geheel: »Int iaar ons heeren ende salichmaeker
ihesu christi duysent ses hondert ende seven en twintich
heeft my hans falck van neurenberg ghegoten."
Op het gebogen vlak stond in vijf groepen:
1) In het jaar des Heeren 1600 ben ik hersteld on hergoten tot
eer van God en gebruik der Engelummers in Friesland , door de zorg
en op kosten van Fabius Grovestens en de meer aanzienlijke Engelummers. Henricus Muers heeft mij gemaakt 1600.

6
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»ionker etsard tjaerda van Starckenborgh en Teth van
grovestins syn huisfrou.
ionker duco van ionghema, grietman van franekerdeel
en Lisk van Eysinga syn huisfrou.
ionker heero van hottinga en frou anna van eelsma (alle
drie met wapens).
conradus alntarius predicant in der tijdt, pieter hessels,
claes harings, syds jonhans, kerckmeisters in der tijdt."
Zie Friesche Courant van 3 Juni 1888. Mr. A. J.
Andreæ maakte er mij opmerkzaam op.
Verbetering van de Vrije Fries XVI,

blz. 238.

Surhuizum.
Onder de opgegeven namen en wapens
komt ook nog voor Merten Tadema. En de naam Anne
Tiedses is later opgegeven als Fredses; Wijdt Sikrema als
Wydt Sickema. Zie plaat III.
Opgave van M. v. d. Velde, d.d. 17 Nov. 1889.
Verbetering van de Vrije Fries XVI,

blz. 242.

Offingawier. Er staat aldus: »De Gemeente hebbe mi
late gtete 1) van M. F. S. 2) - Offenvier 1637."
Voorts bevat de klok een wapen 3), bestaande uit een
vogel, omgeven door bloemen, krullen enz., waarboven de
letters W. H. staan.
Dus verbeterd opgegeven, namens H.H. kerkvoogden,
door IJ. v. d. W a l , 29 Juli 1889.
1) Er zal wel staan giete of ghete.
2) De opgave van v. d. Wal is M E S , maar dit heeft geen zin.
3) Dit is hoogstwaarschijnlijk het wapen van do Fransche familie
Haubois, die, volgens de oude kaart van "Wijrabritseradeel door
Schotanus, te Offingawier een State bezat, Haubois genaamd. W. H.
zal dan beteekenen Willem Haubois, die oen bloedverwant, misschien
de vader, was van Cornelis Hanbois, in 1635 vroedsman en in 1640,
1646, 1651, 1656 en 1663 burgemeester te Sneek, Zie Napjus,
Gesch. Kron. v. Sneek , bladz. 69 , 90 en 91.
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blz. 247.

Bomwird. Op de klok aldaar komt nog voor F s V.
In het midden dezer letters staat een leeuw. De S beteekent misschien Sigülum; de F fides; en de Y virtus.
Het geheel zal het gietteeken van den gieter Eppe van
der Arck zijn.
Verbetering van de Vrije Fries XVI,

bh. 250.

Nijkerk. Er staat Hiliarius lees Ililarius,
Medebeziter lees mede Bijzitter,
Verbetering van de Vrije Fries XVI,

en voorts

blz. 250.

Britsum, Groote klok.
sJurien Balthasar heeft mij gegooten, in Leeuwarden
1664.
G-osewijii van Coehoorn, Old kapitein van eene compagnije soldaten te voet, en vrou Aeltje Hinckena van
Hinckenaboergh syn huysvrou; Antonius Petri, Pastor in
Britzum; Harmen Jansen, dorprechter en meedekerkvoogd
tot Britzum, Foppe Doeckes, Pieter Sytses, Sytse Sytses
Wiglama, Folkert Pieters, Aete Eelkes,
Jr. Siuck van Burmania Dolde op Jolsma en vrou Cunera
van Douma syne vrou;
Jr. lemma Laes van Burmania Jolsma, Holtphester en
Pluymgraef der Provincie van Friesland en Kerckvoogd
tot Britzum, en vrou Eientien van Eyssinga syn E. owerledene en vrou Foeck van Eyssinga syn ede tegenwoordige
vrouv;
Jr. Siuck van Burmania de Jonge op Martena State tot
Cornium in Leven Grietman en Dyckgraef over Wymbritzeradeel de steden Sneeck en Ulst daaronder begrepen,
ende vrou Cathearina Enthens syn W vrou."
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Boven deze verschillende namen zijn ook de geslachtswapens aangebracht,
Leeuw. Courant 25 Sept. '89.
Verbetering van de Vrije Fries XVI,

bh. 253.

Buitenpost. De klok, aldaar vermeld, is vergoten in
1883, en had het opschrift dus: »In 't jaer onses Heeren
en Saligmaekers een duisent ses hondert en twintig heb ik
Hans Palck van Neuremburg dese kloek gegoten te Leeuwarden."
Aan de eene zijde onder een wapen »J. Feijcke van
Herbranda wijlen Grietman van Achtkerspel, J. Wijpke
van Hettinga."
Aan de andere zijde onder een wapen »Tyerck Boelens
grietman van Achtkerspel."
Aldus mij opgegeven door Mr. A. J. Andreæ, 9 Juli 1888.
Holwerd. Kleine klok: sHenriok Wegewaert maeckte
mi in der stadt Oampen. Anno 1600. Holwert."
Volgens vriendelijke opgave van den Heer E. Kooi, d.d.
5 Juli 1890.
Franeker.

Klok in den Stadhuistoren.
(Eerste regel)
»In usum rei pub. 4) franequeranae: sumptibus s. p.
q. f. 2) ejusdem rei pub. Coss. 3) epio jac. 4)
(Tweede regel)
Obi(o) Juokema suffrido ruerdi bants ruddpho jaeobi daleno 5) feiconi epceo eingdonia.
1)
2)
3)
4)
5)

publicae.
s. p. q, f. z=. senatus populi que f'ranequerani.
consulibus.
jaeobi.
daleno zal moeten zijn Qaleno,
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(Derde regel)
vibio Jacobi ctiam quaestro 1) atquc vibrando hinriei.
Secretario paulo G-hemm:
(Yierde regel)
enick aedile curavit joanne joannis geradus pauli embdanus me feoit.
(Vijfde regel)
Anno ab orbe redempto millesimo sexcentesimo.
Volgens vriendelijke mededeeling van den Heer Secretaris J. A. Zaalberg, d.d. 19 Juli 1888.
Wierum. xGrregorius Gregorii von Hall in falen goth
mi int jare ons hern M . D . C . I."
Volgens opgave van den Heer R. de Grijs.
Schraard. 2)
»t' Geklanck - der - kloeken - hoort - men - veer Overst - t' gebodt - Godes - klinckt - noch - meer Die - kinder - van - Willem - Wegewart Y
hebt - mi - gegaten - to - Deventer Anno - 1603.
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, Oct. 1889.
Joure. De zoogenoemde halve klok, zoo geheeten omdat
zij dient voor het aangeven, der halve uren (zie ook onder
de 18de, 16de en 17de eeuw 1636) bevat in gothische
letters het opschrift:
1) quaestre = quaestore.
Het opschrift beteckent: Tot gebruik van de stad Franeker : op
kosten van den raad en van het volk van Franeker heeft, terwijl van
die stad bestuurders waren Epe Jacobs, Obbe Juckema, Sjoerd Ruurds
Bants , Rudolf Jacobs , Gaele Feikes , Epke Eingdonia, Wiebe Jacobs,
ook ontvanger, en Wibrand Hendriks, onder het secretariaat van
Paulus Gemmenieh, met het opzicht van den bouwmeester Johannes
Johannesz., Gerard Paulusz. van Embden mij gemaakt, in het jaar
1600 van de redding der wereld.
2) Lettertijpe T G E.
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»Gregorïus . Gregori . Hallensis . Saxoniae . me . fecit.
anno . domini . 1603 : Pais Feddes . Aebel Gercksz .
Vybe Vybesz : Haering Pietersz . Volmachten : Dirck
Barth 1) . griethmann .•. Jelle . Broersz . secretarius .
van . Haskerlandt." Voorts drie engelenbeeldjes.
Deze klok, ouder dan de toren, hangt boven het zoogenoemde achtkant, en is zeer moeilijk te genaken. Zij
heeft waarschijnlijk reeds dienst gedaan in de vroegere
kerk 2) van Joure.
Volgens H.H. kerkvoogden.
Tjerkwerd. In Duitsohe letters staat daar op de klok:
»Gregorius Gregori Hallensis Saxoniae 3) me fecit anno
domini MCCCCCCIIII.
Ulbe Buwalda 4) Homme Hoitema Obbe Bauckes Wlke
Wybes Bae Wibrands administratores van de gestelichen
goederen in Tjerckwert."
Vroeger was er nog eene kleine klok, maar zij is gebarsten en verkocht. Hei tegenwoordige geslacht heeft haar niet
gekend. Toen was er ook geen toren. De klokken hingen
in een zoogenaamd klokhuis, dat op het kerkhof stond.
De naam van den predikant staat niet op de klok. Dit
verschijnsel wordt wellicht verklaard door wat Ds. T. Â.
Romein in zijn Naamlijst der predikanten, blz. 397, mededeelt aangaande Ds. van Berkel.
Volgens vriendelijke opgaven van Ds. F. Schaaff, d.d,
28 Jan. 1889.
1) Hij was de vader van Hobbe van Baerdt. Zie Nieuwe Naaml,.
d. Grietm.
2) Zie over deze kerk H. v. R. , Oudh. v. Fr. I I , blz. 48.
3) Zie den gieter Vrije Fries XVI, blz. 296.
4) Moet dit soms ook Humalda zijn ? Deze familie behoorde toch
in Wonseradeel tot de Vrije Heerschappen in 1525—26. Zie Register
van Aanbreng IV, blz. 56.
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Irnsurn (R.-Oath. kerk) kleine klok. »Gfregorius Gregorii von Hall in Saxen gos mich im jaer M CCCCCC LUI."
Deze klok is van goei metaal, en heeft onderscheidene
versieringen, als: eene beeldtenis van den goeden herder;
een prachtig beeld van Maria met het kind; voorts het
lam met de vaan, Christus aan het kruis met Maria en
Johannes, de Veronica-doek, en een rand, een dans voorstellende.
Volgens opgave door den Heer S. B. van Balen, d.d.
13 Mei '89, mij op verzoek van het E.-C. Kerkbestuur
verstrekt.
Noordbroek (Doniawerstal). De Heer Â. S. Keverling
te Joure had de vriendelijkheid mij het volgende te berichten :
»Ongeveer in het jaar 1854 is er gevonden eene klok
of bel in land van de kerkvoogdij (van Joure), te .Noordbroek. Dit land was in huur bij Jan Libbes Bouma.
Terwijl deze, om het land te verbeteren, aarde liet afgraven , vond men onder steen en puin bedoelde klok,
waarop duidelijk stond:
»»In het Jaar onzes Heeren Jezus Christus 1011.""
Deze klok is later verkocht aan de J-oden te Amsterdam."
Hoewel mijn geachte vriend niet twijfelt aan de waarheid van het bovenstaande, denk ik toch, dat de 0 in het
jaartal wel een onduidelijke 6 geweest zal zijn. Ware het
klokje van het jaar 1011, dan zoude het zoo niet het
oudste bekende klokje, dan toch een der oudsten geweest
zijn. Maar de oudste klokken hebben geen opschrift noch
jaartal, en althans niet een opschrift van zoo kennelijk
jongeren vorm.
Bolsward. Derde klok in den St. Martini-toren.
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schen twee zeer fijn geornamenteerde randen staat eerst
een keurig gevleugeld engelenkopje, en dan: »Int Jaer
onses Heeren C l O 1 0 C X I heeft mij Jacob Noteman
in Leeuwarden gegoten." — Onder den rand aan de noordzijde staat in gewoon schrift: »Non tempestates Nee fulmina peilere possum, ad Cultum ast Populum Convoco
Pulsa Dei. Horas enumerare Saoros et convoco Coetus,
Nulla tamen Mihi vox nisi Me vis ferrea pulset." 1) —• Aan
de zuidzijde staat een groot stadswapen en daarboven de
letters S P Q B. 2) Middellijn 1,68; hoogte 1,35; omtrek
5,10 M. Grondtoon Fis.
M. E. v. d. Meulen, a. w., blz. 32 en 33.
St. Jansga. De klok aldaar heeft het opschrift:
»Henricus Meurs Me fecit 1612. Soli Deo Gloria." (Hendrik Meurs heeft mij gemaakt 1612. Grode alleen de eer).
Volgens vriendelijke opgave van Ds. H. Bruyel, d.d.
23 Juli 1888.
Zie den gieter Yrije Fries X Y I , blz. 297.
Hantumhuizen. Op de klok staat:
In den bovensten kring: »Eesk van Harckema 3),
Hilcke van Peima, Werp van Peima."
1) Stormen en bliksem kan ik niet verdrijven, maar roep, in beweging gebracht, het volk tot den dienst van God samen. De uren
(kan ik) tellen, en ik roep de heilige vergaderingen bij een. Ik heb
echter geen stem , als een ijzeren kracht mij niet slaat.
2) Senatus Populus Que Bolswardiensis, d. i. de Magistraat en het
volk van Bolsward.
3) In het Reg. v. Geest. Opk. v. Oostergo van 1580 komen voor
M. Coerdt Harkess, blz. 103, en Everhard Harkez, blz. 105. Zeker
van dezelfde familie. — Eesk van Ilarckema trouwde met Tjemme of
Tjomme van Peima , t voor 1624. Kinderen uit dit huwelijk waren,
onder meer, Worp van Peima, f voor 1655, en Hiltje, die ongehuwd stierf, en testeerde 8 Juni 1653 en 25 Oct, 1655. Zie Stamb.
v. d. Fr. Adel.
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In den tweeden kring: sDirck Jans Tjalma 1), kerckfoegd; dorprechter Buve Artszoon 2), Hantumhuisen."
Daaronder: »Titus Conradi, Pastor Looi." Voorts twee
wapens; het eene (zie plaat III onderaan) van de familie
van Harckema, het andere bevat de letters Gr W P E.
De uitersten Q- E beteekenen zeker Gielt Ellingen, welke
familie woonde in Hantumhuizen, zie Heg. v. Aanbreng
I , blz. 128, en de andere W P beteekenen Werp Peima,
zooals op de klok staat. Het jaartal 1616 staat op de
klok. Zie plaat III onderaan.
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 5 Mei 1889.
Beetgum. Groote klok. Het randschrift is boven aan,
en in twee regels. Hieronder is het wapen van de familie
Thoe Schwartzenberg.
Bovenste regel: »Anno MCCCCXC Campana haec est fusa
administratore bonorum ecclesiasticorum Hesselo a martena
toe Horna. pastore d. Feickone. vicaris d. Tiebone." 3)
Onderste regel: »Hans Falck van nurrenberg heeft mij
ghegoten. renovata anno MVICXVI. administ. d. Ghilielmo
barone Schwartzenbergio. past. Theodoro petri Can." 4)
Volgens opgave van den Heer R. N. de Haas.
1) In het Reg. v. Geest. Opk. v. O., blz. 104, komt voor Wilke
Tiallema, als oude voogd.
2) In het Reg. v. Geest. Opk. v. O., blz. 104, komt voor een Jan
Arntz.
3) De ds beteekenen domino. Deze regel luidt in onze taal: „In
het jaar 1490 is deze klok gegoten, toen kerkvoogd was Hessel van
Martena toe Horna; pastoor was de Heer Feieke, jongerpriester de
Heer Tiebbe."
4) Deze regel beteekent: „Hans Falck van Neuremberg heeft mij
gegoten, toen ik vernieuwd werd onder den kerkvoogd, den Heer
Willcm baron van Schwartzenberg, terwijl predikant was Theodorus
Petri, Canonicus." — Dit laatste woord duidt aan, dat Theod. Petri
lid was van het kerkelijk bestuur.
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Heeg. Op de klok aldaar staat:
»1616. I M C B T H." 1)
Volgens mededeelirtg van den Heer P. J. v. d. Veer te
Koudum.
Hichtum. Kleine klok. Hierop is het wapen van Jonker Taeke van Aisma, en voorts het randschrift:
»In het jaar ons Heeren 1617 heeft mij Hans Palck
van Neuremberg gegoten in Leeuwarden."
Boven een wapen aan den anderen kant »Romke Gerlofs Oerns."
Dus opgegeven door S. T. Jarigsma in de plaatsbeschrijving van Hichtum, Hs. van het Fr. Gen.
Hichtum. Groote klok. Hierop ia het wapen van Jonker Taco van Aisma, en voorts het randschrift:
»Abe Bienkes Metisema, Wibe Gerlofs, Lieve Everts,
Dirk Klaes, Taco van Aisma, Rommert Lieuwe, Wijtze
Pieters, Heerke Klaes, Evert Tjerks, Teunis Jenkes,
Bartle Wiebes, Gerlof Wigers
M. F. S. A. D. 2)
Klaas Jans Hichtum."
Dus opgegeven in het Hs. van S. T. Jarigsma, in bezit
van het Fr. Gen.
1) Dezo letters zullen beteekenen „In memoriam condidit Bokko
van Harinxma" , d. i. tot gedachtenis heeft Bokke v. Harinxma deze
klok doen maken.
2) Misschien is deze laatste letter een O en geen D. Wellicht ook
een A. Dan duiden deze letters aan de gieters Mr. Francoijs Simon,
Andreas Obertin, of gelijk zijn naam ook wel voorkomt Avbertin.
Zie over hen Vrije Fries XVI, blz. 298 en 299.
In ieder geval is de klok uit den tijd van Jr. Taeke van Aisma,
die in 1617 ook op de kleine klok van Hichtum voorkomt.
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Eesterga. Soli Deo gloria. Henricus Meurs me fecit
1617. 1)
Yolgens vriendelijke opgave van den Heer H. Luiking,
Burgemeester van Lemsterland, d.d. 11 Dec. 1888.
Edens. Groote klok. sHenrick Wegewart goet mij in
der stad Campen Anno 1617.
Jelte Wijbes, Sijbren Peddes, kerkvoogden. Bocco van
Burmania, Grietman over Hennaarderadeel Toe Edens," 2)
Op deze klok zijn fraaie wapens.
Volgens vriendelijke mededeeling van Notaris D. Canneer te Tzum.
Oudehome. 3) Zuiderklok. In gothische letters »Int jaer
ons heren duisent ses hondert ende seventien heeft mij
hans Falck van Neurenberg gegoten voor Oldehorn." Aan
de voorzijde onder het randschrift de letters T. V. O. benevens J. G. B . , een wapen, waarin een sleutel en ster;
retjes.
Opgave van den Heer Bote Westerkamp.
Anjum. Groote klok. Gothische letters. »In 't jaer
ons Heeren ende Zaliohmaecker Jesu Christ duisend ses
hondert ende achtien heeft mij Hans Palck van Nuerenberg
in Leeuwarden ghegoten." — Verder staat aan de voorzijde, links: »Gheorg Vrijheer van Schwartzenborg" met
een wapen; aan de voorzijde, rechts: » Ernst van Aijlva,
gedeputeerde staedt van Pryslandt, grietman over Donger1) Gode alleen de eer. Henricus Meurs heeft mij gemaakt 1617. —
Zie zijn naam in Vrije Fries XVI, blz. 297.
2) Zie Nieuwe Naaml. d. Grietm., blz. 245. Hij woonde op Ungastate te Edens.
3) Het in de Vrije Fries XVI, blz. 199, opgegevene heeft betrekking tot Nije-horne.
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deel oestersijde der Paesens" met een wapen; op zij rechts :
»Hilarius Sibrandi, pastor in Aengjum" met een wapen;
op zij links: »Dowe Tialles, Kerckvooghet" met een wapen , »Luw Alberts, Kerck- ende Zijlvooghet van IJsmasijl" met een wapen; aan de achterzijde: »Dr. Reg. Bras"
met een wapen, »Dr. Eloko Heijmans" met een wapen.
Opgave van den Heer R. Banda, d.d. 4 Aug. 1890.
Bolsward. De Jongelingsldok in den St. Martini-toren.
»Ex aere veteris campanae fusae anno Christi MCCCLVI
sed vi pulsantium rupta(e), aucto pondere, reficiendam
curavit senatus Bolswerdiensis anno Christi MVI C XVIII." 1)
De klok is voorzien met het stedelijk wapen en een niet
onverdienstelijk engelenkopje, dat voor het medegedeelde
roûdschrift staat. Middellijn 1,26; hoogte 1,00; omtrek
4,08. Grondtoon E.
Zie M. E. v. d. Meulen, Bolswards Kunst en Kunstgesch., blz. 27 en 31 en plaat tegenover blz. 32.
Oldemarkt. Op de eene klok staat »Soli deo Gloria.
Henricus Meurs me feoit 1618"; en op de andere sVigelate et orate deo confidentes. 1619." 2)
Zie Leeuw. Courant 3 Maart 1890.
Spannum. Kleine klok. »In 't jaer ons Heeren endo
Salichmaeker Jesu Christi duysent zes hondert ende twintich heeft mij Hans Falck van Neurenberg ghegotten."
1) Uit het metaal der oude klok, gegoten in het jaar 1356 na Chr.,
maar door het geweld der luiders gebarsten, heeft de magistraat van
Bolsward zorg gedragen , dat ik, met verzwaard gewicht, in het jaar
1618 na Chr., hersteld ben geworden.
2) Waakt en bidt, Gij , die op God vertrouwt. — Is er verband
tussclien dit opschrift en de troebele tijden in 1618 en 1619 voor de
kerk ? . . Ik vraag slechts. Het opschrift toch is eigenaardig in dien
tijd!
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Verder nog de wapens van: 1. Gheorg Vrijheer van
Swartzenburg. 2. Jan Diercks kerckvooght. 3. Lolce Folckers
kerkvocht. 4. Dierck Simons.
Opgave van Notaris D. Cannegieter te Tzum.
Winsum. Op de oude klok aldaar, in 1855 door eene
nieuwe vervangen, omdat zij gescheurd was, stond:
»1624 gegoten door Meester Andreas Obertien. 1) —
Hobbe van Aylva, Grietman. Tjalling a Doese, Jan Durks,
Claas Jans, kerkvoogden. Watse Watses 2), Pastoor."
Volgens vriendelijke opgave van den Heer J. van Loon,
d.d. 22 October 1888.
Oosterhaule. »In 't jaar duizend zes hondert ende vieren
twintich heeft mij Hans Palck van Nueremberg ghegoten.
Inthie Ariens, Cornelis Tiedgers Beide Kerckvoghten.
Idtse Assis als volmacht."
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 12 Juli
1889,. get. door O. Aninga.
Finkum. Tweede klok. Hierop komen voor de namen :
«Gratama 3), Holdingha 4), Sinnema 5), pastor in Pinkum."
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, get. J. Kapteijn, d.d. 19 Juli 1889.
Garijp.

»Ubelius Schoning, bedienaar des Goddelijken

1) Zie zijn naam Vrije Fries XVI, blz. 298.
'2) Zie over hem Romein, Naamlijst der predikanten, blz. 288.
3) Aangaande dezen naam vond ik niets.
4) Te Finkum stond „een treffelijke Stins of Heerenhuys van de
Hoddingaas." II. v. R., Oudli. en Gest. v. Vriesl, I , blz. 373. —
In 1511 kwam voor een „Wiffka Hollingen"; zie Reg. v. Aanbr. I ,
blz. 58. — Een lid van dit geslacht bevorderde dus de gieting dezer
klok.
5) Suffridus Hajonis (Sjoerd Haijes) Sinnema was hier predikant van
1626—1635. Tusschen deze jaren is dus de klok gegoten.
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Woords te Garijp, Hedzer Minnes en Sierd Ubles Kerckvoogden, hebben laten vergieten uit naam van de Gemeente
van Garijp deze klok door Meester Andries Aubertiin. 1628.
Volgens den Heer B. S. Teijema te Opeinde.
Franeker. St. Maartenstoren; 2de klok; de grootste en
voorheen kerkklok. »Tn 't jaer ons Heeren ende Zaliehmaecker Jhesu Christi Duysent ses hondert ende neegen
en twintich heeft mij Hans falk van Nuermberg 1) ghegoten.
Manus reins Swing, Douwe hendricks , ) kerckierommus Willems, Jacob gosselics
; vochten.
Hendricus bellanus, focoo Johannes pastores, Wibe Jacobs, Wilhelmus Stackmans, Jacobus Klaesen, Burgemeesters.
Wilhelmus Ghemmenich - Secretarius.
Pieter lollus, frans Gilberts, Seelte (Scelte?) Cornelis,
Gosse Willems, Gerlof hendrics, hoeite meinsma, fedduick
(frederick ?) heins, gemeensluijden.
Volgens vriendelijke mededeeling van den Heer Secretaris J. A. Zaalberg, d.d. 19 Juli 1888.
Jislum. »Int jaer onses Heeren MVPXXXVI (1636)
heeft mij Jacob JSToteman 2) in Leeuwarden gegoten voor
Jeselom."
Joure. Op de grootste klok (zie ook onder de 18de en
16de eeuw) staat in gothische letters:
»Int jaer Onses Heeren Duysent ses hondert ende ses
en dartich heeft mij Jacob Noteman in Leeuwarden gegoten.
Hobbe van Baerdt Grietman over Haskerland, Dickgraeff van seven grietenijen en de stadt Slooten. Pieter
1) Zie den gieter Vrije Fries XVI, blz. 297.
2) Zie den naam des gieters Vrije Fries XVI, blz. 298.
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Jelles Hylckama, secretaris over Haskerland.
Foecke
Inttes. Tijaerdt Annes. Sieck Wybrens. Arjen Tijardts.
Sypcke Gerckes. Douwe Jans. Jaen Eeuwes ende Sjoerdt
Annes. Volmachten van de Flecke Jouwer.'1
Voorts is aan de zuidzijde het wapen van de familie
van Baerdt; aan de oostzijde dat van de familie Hylckama 1 ) ;
aan de noordzijde, onder den naam B. V. Tiarda thoe
Starckenborgh 2), dat van deze familie; en aan de westzijde dat van 't vlek Joure.
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden.
Wijnaldum. De klok, die sinds 1636 in den toren
had gehangen, is er 10 Juni 1887 uitgenomen. Zij had
in drie cirkels het volgende opschrift:
Cirkel 1 : in kleine kapitale letters »Wilcke Hendriks,
scholmeijster in Wijnaldum. Jacob Noteman me fecit
Anno 1636."
Cirkel 2 : in groote fraai bewerkte letters »Ick roepe te
hoop om te hooren gods woord. Bij Lucas 2 staat klaren:
dat die salig sijn, die gods woord hooren en dat bewaren."
Cirkel 3 : in kleine hoofdletters »Albertus Hesseli Reen,
eclesiasticus in Wijnaldum, Sierck Jarichs, Sipke Preercks
kerkvoogden; Jan Gerbens, Pijtter Lamkes, Preerck Har1) Dit wapen is in rood een witte of zilveren zwanekop met hals,
gouden halsband en in den rooden bek houdende drie gouden eikels.
Zoo komt het voor in het N. Stads Weeshuis te Leeuwarden. Er
staat daaronder „J. Hylcama , Boumeester 1713. Volgens vriendelijke
mededeeling van den Heer Heerke Wenning te Leeuwarden.
2) Douwe Sirtetna van Grovestins trouwde met Hebel Wigles,
dochter van Herema. Zij kregen twee kinderen Theth en Ebel. De
eerste trouwde met Edsard Tiaerda van Starckenborg; de laatste met
Barthold van Tiaerda van Starckenborch , die ritmeester was, op de
klok voorkomt, en wiens kinderen , volgens de Cohier-registers van
Zeven wouden , grondbezitters te Joure waren in de 17de eeuw.
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mens, Sijds Sipkes, Joucke Jouckes, Jelte Romkes Tijebbinga, Claes Janckes tot oude huis, Jan Bartles."
Dan volgde een wapen, waaronder stond
»Joncker Johan van Goslinga."
Zie verder op 1887.
Birdaard. Groote klok.
Boven: xJn 't Jaer onses Heeren CIOIOCXXXVIII heeft
mij Jacob Noteman in Leeuwarden gegoten."
Daaronder: CHRYSTVS den Koninck Koome in vreede,
Godt is Mens Gheworden, GïïE f , 1 )
Ghestorven en Verreesen Mede."
Kleine klok. Boven: In 't Jaer CIOIOCXXXVIII heeft
mij Jacob Noteman in Leeuwarden gegoten."
Daaronder: »Bidt en Waeckt, D' Wre Naokt,
Dat Godt Compt met Cracht,
Te Ordelen. S. Menschen Geslacht."
Yolgens vriendelijke opgave van H.H. kerkvoogden, d.d.
16 Aug. 1889, get. F. D. Steenhuizen, T. T. Straatsma.
Ee. Boven om de klok staat tusschen twee ringen fijn
lofwerk: »Int Jaer onses Heeren CIOIOCXLII heeft mij
Jacob Noteman in Leevwaerden Gegoten Voor 't Dorp Ee."
En dan een Engelenkopje.
Aan de eene zijde staan voorts onder elkander de namen
»J r . Siuck Æbinga van Huraalda, D3 Bartholdns Huijsmannus Ecclesiastes, Thomas Crabb, Lieuwe Rypama,
Douve Tziaerds"; en aan de andere zijde staat het volgende vers:
»Ick Luijd de Luiden An Haer Werck
lek Nood de Christenen Tot Gods Kerck:
1) Dit beteekent gekruist. — De woorden in den eersten regel herinneren aan het oude „Christe! Rex! veni cum paee."
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lek Brom de Proeght en Drofenis W t ;
lek Luijd Noijt of lek Wordt Geluijdt."
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 22 Mei 1889.
Finkenga. »Int jaer onses Heeren CIO 10 CXLII heeft
mij Jacob Noteman Gegoten voor Dorp Finkega." Hierachter een engelenhoofd. Aan de voorzijde staat »Dirk
van Baerda mede-Gedeputeerde Staet van Vrieslandt ende
Grietman over Stellingwerf westende", waaronder een wapen , zijnde drie sterretjes en een liggende halve maan.
Volgens opgave van den Heer Bote Westerkamp te
Kortezwaag.
Oosterend. Jongste klok. »Anno CIO IOC XLV heeft
mij Jacob Noteman in Leeuwarden gegoten."
Lager: »Hessel Eoorda van Eysinga Grietman ende ontfanger ower Leuwerdaradeel. Sibrandus Atsma Dienaer
des Godelicke Woordts. Joannes Nicolai Rispens, Wijtze
Sijbes, Haitze Janse Sopsum, Dirk Gatses Sjaarda, Kerckvoochden in Oosterend."
Nog lager: »Dominicus Jannes Rispens, Dr. Arnoldus
Oopius, Jan Jana Marswaal, Buwe Aëtses."
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 31 Aug.
1889.
Harlingen. Op de groote klok van den raadhuistoren
staat:
»In 't jaar onzes Heeren 1648 Heeft mij Jakob Noteman 1) gegoten in Leeuwarden voor Harlingen."
Volgens vriendelijke opgave van Ds, P. Cool.
Schiermonnikoog. »Amio CIO IOC XLVIIII (1649) heeft
mij Jacob Noteman 2) gegoten."
1) Zie den gieter Vrije Fries XVI, blz. 298.
2) Zie den gieter Vrije Fries XVI, blz. 298.
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Op de klok staat een figuur, die een dubbelen arend
schijnt voor te stellen , en eene andere, zijnde een engel
van vleugels of wieken voorzien.
Er bestaat op het eiland eene oude sage, dat deze klok
afkomstig zoude zijn van een oorlogschip, dat in de 18de
eeuw in de gronden of op de banken, die Schiermonnikoog
aan de noordzijde omringen, zal zijn gestrand.
De klok is slechts op geringen afstand hoorbaar.
Alles volgens vriendelijke mededeeling van Ds. H. W.
Hundlingius, d.d. 23 Juli 1888.
Oosterlittens. Groote klok: »In 't jaer onz' heeren duuzend zes hondert ende vieftig heeft mij Hanz Palck v.
Neurenburg in Leeuwarden gegoten for Osterlittens." Dit
staat tusschen twee randen, waarin figuren staan als een
o. Onder bovengenoemd opschrift staat »Syurt Wibe zoen
sprung", waarbij een wapen is gevoegd, bestaande uit een
schild in den vorm van een hart, met gewerkten breeden
rand, in welks midden een staande leeuw staat, terwijl
een dergelijke leeuw tot helmteeken dient.
Yolgens den Heer N. v. d. Tuuk Âdriaiii, adv. kerkvoogd, d.d. 25 April 1889.
Holwerd. Groote klok: »Jurien Balthasar me fecit in
Leeuwarden A. 1653."
Volgens opgave van den Heer E. Kooi, d.d. 5 Juli 1890.
Idaard. »Balthasar heeft mij gegoten. 1658. Karel van
Roorda, Grietman van Idaarderadeel."
Volgens opgave van Dr. J. A. Bruins.
Morrha. Boven staat:
»Door . dat . vyer . ben . ick . gevlooten . Jurien .
Balthasar . heft . my . ghegooten in Leeuwarden."
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Wat lager staat:
»Waekt . want . ghy . en . weet . niet . in . welke ,
uire . uwe . Here . komen . sal . Mat . 24 . v . 42.
A° 1659."
Yoorts staan op de voorzijde der klok de wapens van
Coehoorn en Scheltema met het onderschrift »De Hr. Lambertus . van . Koehorn 1) ende Juff. Frouk . van . Scheltema . syn wyf." Aan de andere zijde leest men »D.
Lambertus . Persyn pastor in . Morrha . ende Lioessens .
I . Pormers huisman . in . Morrha."
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden.
Brantgum. Op eene der twee 2) klokken staat:
»Jurjen Balthazar 3) heeft mij gegoten. 1660" om den
rand.
Oostzijde: »Johannes Brunsvelt predikant aldaar,"
"Westzijde: »Pieter Jans Minnerda, Pieter Willems, kerkvoogden in Branthmgim."
Volgens Ms. van wijlen Ds. R. Posthumus.
Edens, Kleine klok. »Den Heere Bocco 4) van Burmania tot Edens Appingadam ende annexe Carspels Jon1',
en Hovelinc Ende Vrou Techa 5) Lucia van Meckama
zijn huisvrou. — Jurjen Balthazar heeft mij gegooten Leeuwarden 1665."
Volgens vriendelijke mededeeling van Notaris D. Caiinegieter te Tzum.
1) Deze was een halfbroer van den welbekenden Baron Memio van
Coehoorn.
2) Zie de andere Vrije Fries XVI , blz, 146.
3) Zie den gieter Vrije Fries X V I , blz. 293.
4) Hij was een zoon van Poppe, en een kleinzoon van Bocco, die
op de groote klok van Edens voorkomt. Zie de liaan Hettema,
Stamb. v. d. Fr. Adel.
5) Lees Jets. Zie Stamb. v. d. Fr. Adel.
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Oudkerk. Groote klok. 1) Boven:»Petrus Overneij 2)
heeft mij gegoten in Leeuwarden anno 1671."
Midden, westzijde: »Jr. Hessel van Aijsma, staet Generaal
der vereenigde Nederlanden, kerckvooght van den dorpe
Oudtkerk en Vrou Hester van Loo zijn huisvrouw."
Zuidzijde: » Wilen Jr. Frans van Eijsinga, Oldgrietman
over Tietjterkteradeel op Eijsinga staedt tot Oenkerk. Wilen
vrou Hijlck van Eijsinga van Tamminga-Burght zijn huisvrouw.
Oostkant: »Jr. Jimmalaijs 3) van Burmania oldthoutvester en pluijmgraeff van dese Provincie van Frieslandt,
vrou Foek van Eijsinga zijn huisvrou."
Noordkant: » Wilen Jr. Hessel van Aijsma kapitein over
eene compagnie soldaten te voet en Commandeur van de
Langh-Akkerschans. Wilen vrouw Catarina van Walta sijn
huisvrouw."
Volgens een Ms. van wijlen Ds. H. U. Thoden van
Velzen.
Jelsum. De groote klok. »P. Overneij 4) me fecit in
Leoverdia door last van de Kerckvoogden van 't dorp
Jelsum 1671."
Volgens vriendelijke mededeeling van den Heer van
Wageningen thoe Decama.
Hijeslum in Wonseradeel. »1673. Petrus Overneij o) me
feeit Leovardiae." Voorts staan op de klok de volgende
wapens met onderschriften:
Een schild, verdeeld in twee gedeelten; in het eene deel
1)
2)
3)
4)
5)

Zie kleine klok in Vrije Fries XVI, blz. 227.
Zie dezen gieter Vrije Fries XVI, blz. 298.
Het zal moeten zijn Gemme Laas.
Zie dezen gieter Vrije Fries XVI, blz. 298.
Zie den gieter Vrije Fries XVI, blz. 298.
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staat een halve arend, in het ander een duif met een takje.
Hieronder staat: Livius Menzonis. D. Pastor in Hijeslum
Cum Annex.
Een schild, verdeeld in drie gedeelten; in het eene deel
staat een halve arend, in de bovenste helft aan de andere
zijde zijn drie klavers, en in de onderste helft een zandlooper. Hieronder staat: Oentie Oekes Britsma, Kerckvooght tot Hijeslum.
Voorts een schild in twee gedeelten; in de eene helft
staat een halve arend, in de andere een open schaar.
Hieronder staat: Pier Tjalkes. Kerckvooght tot Hijeslum.
Eindelijk een wapenschild, waarin voorkomen, boven
een ster, in de midden een roos, en onder een knop van
een speer. Hieronder staat: Den Welgeboren Here 1°.
Tjaard van Aylva. Grietman over Wonseradeel.
Volgens vriendelijke opgave van Ds. W. H. J. Harders,
d.d. 17 Sept. 1888.
Hinddoopen. Kleine klok (zie ook 1685). »De Heeren
van de Stadt Hindeloopen hebben mi laeten vergyeten door
P. Overney in Leeuwaerden, anno Do : Nos I . C. 2)
1683." Voorts lofwerk en het wapen van Hindeloopen,
met de letters er onder »S. p. q. H." 3)
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 16 Aug.
1889, get. J. Heiner.
Harlingen. Op de kleine klok van den raadhuistoren
staat: » Petrus Overneij 4) Me Fecit Leeuwarden Al 1684."
1) Zie den gieter Vrije Fries XVI, blz. 298.
2) Domini Nostri Jesu Christi — van onzen Heer J. C.
3) Senatus populus que Hindeloopiae z= de regeering en het volk
van Hindeloopen.
4) Zie den gieter Vrije Fries XVI, blz. 298.
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Deze laatste woorden zullen wel moeten zijn Leovardiae
An. 1684.
Volgens vriendelijke opgave van Ds. P. Cool.
Hindeloopen. Hier zijn twee groote en zware klokken.
Op de grootste klok:
» Petrus Overney-me fecit Leovardiae anno 1685," Voorts
lofwerk, en het wapen van Hindeloopen, een hinde en
hert tegen een boom, waaronder de letters zijn »S. p. q.
H." 1) En dan verder in vier regels rondom de klok:
Door de Burgemeesteren Abbe Albarts Cromhout, Douwe
Hartmans Moije, Vroetman Jorit Jacobs en de Secretaris
Nicolaus van Idzerdt als gecommitteerde is dese Kloek bestededt en gegooten."
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 16 Aug.
4889, get. J. Heiner.
Hoornslerzwaag, Boven om de klok heen is een versierde rand, waarin boomen; een paar duim lager weer
een dergelijken rand. Tusschen deze randen staat: sAniio
1688. Petrus Overney Fecit Leovardiae." — Hieronder
leest men »Joehum Hendrîck en Durck Roeleffsen, Beide
als Kerckvoocliden tot Horcisterzwaech."
Volgens den kerkvoogd J. IJ. Heida.
Makkum.
opschrift:

De klok in den waagtoren aldaar heeft het
»Laudate eum omnes gentes
Laudate eum omnes populi
Claudij Fremij me fecit
Amstelodami Anno 1692. 2)

1) Senatus populus que Hindeloopiae t= Regeering en volk van
Hindeloopen.
2) Prijst Hem alle volkeren, looft Hem alle volkeren. Claudij
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Volgens vriendelijke opgave van den WelBerw. Heer
M. H. Maas te Makkum.
Warga (R.-C. kerk v. d. H. Martinus). De klok dier
kerk is in 1862 te Heiligerlee van den Heer v. Bergen
gekocht, weegt 715 Wed. ponden, en heeft het opschrift:
»Petrus * Overneij Me Fecit Leovardiae. Anno 1694."
Volgens den ZEw. Heer B. H. Berndes, Pastoor, d.d.
3 Mei 1889.
Idsegahuizen. Het randschrift boven :
» Petrus Overneij me fecit Loovardiae. Anno 1696."
Op de zuidzijde:
»Ds. Suffridus Hitsma 1), predikant te Idsegahuisum en
Piaam"; — waarboven een wapen, liggende halve maan
met drie sterren er boven.
Op de oostzijde:
»Obbe Claeses, Kerckvooght tot Idsegahuisum"; —
waarboven een wapen, eea koe.
Op de westzijde:
sDiure Poppes, Kerckvooght tot Idsogahuisum"; —•
waarboven een wapen, een paard.
Op de noordzijde:
»Jr. Tjaerdt van Aijlva, Grietman over Wonseradeel" ;
waarboven een wapen, een ster, een roos, en een knop
van een speer.
Volgens vriendelijke opgave van den Heer M. H. Maas
te Makkum.
Fremij heeft mij gemaakt te Amsterdam in het jaar 1692. — Zie den
gieter Vrije Fries XVI, blz. 295.
üit opschrift komt ook voor onder die van het klokkenspel te
Haarlem.
1) Zie Romein, Naaml. der Pred., blz. 301.
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Akkrum.

Tusschen twee schoon bewerkte randen leest

men: »1698.

Soli Deo Gloria.

Harmens 1) Kerckvoogden.

Marten Gerckes enJelger

Pieter Vermaten tot Amster-

dam." 2)
Onder

den benedensten rand

familie Sminia, waaronder
Gedeputeerde

ziet men het wapen der

staat

»Fredrick van Sminia.

Staten van Vrieslant.

Grietman over Utin-

geradeel."
Volgens

opgave van

H.H. kerkvoogden, d.d. 13 Juni

1889.
Kathrinenheerd (Sl.-Holstein). Eene klok aldaar is van 1600 ,
en gegoten door M. Melchior Lucas.
Eene tweede is van Claus Asmussen, Husum gegoten, en dus
(zie maar op Koldenbüttel) ook uit de 17de eeuw. Zij is vernieuwd (?) 3) en voorzien met gothische met punten voorziene
randen of rondom loopende streepen ? 4), medaillons, relief (kruiziging met Magdalena).
R. Haupt, a. w.
Sehestedt (Sl.-Holstein). »M. Melchior Lucas klockengeter tho
Husum ano 1600. klingewol bin ik geheten."
R. Haupt, a. w.
Meersburg (Kreis-Konstanz). De doodklok aldaar is in 1600
gegoten door Hieronijmus en Jonas Gesus te Konstanz.
De elfuursklok , van 1625 , is gegoten door Joh. Baptist en Joh.
Georg Ernst in Lindau.
Kraus , Baden I , s. 527.
Zwätzen

(Sachs. Weim. Eisenach).

De 3de klok bevat »Anno

1) Volgens de opgave staat er dus: Jelger en Harmens. Het zal
wel moeten gelezen worden als in den tekst boven.
2) Zie over dezen gieter Vrije Fries XVI , blz. 300.
3) Misschien geeft Haupt het opschrift op als : „Claus Asmussen ,
Husum , Ren," Beteekent dit Ren dan renovavit ?
4) getakkelde randen wellicht 1

Wumkes.nl

DE 1 7 D E EEUW.

1603 da gos mich Melchior Moeringk zu Erffurdt."
2de zijn van 1880.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 240.
Tellingstedt (Sl.-Holstein).
1604."
R. Haupt, a. w.
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De 1ste en

»M. Melchior Lucas me fecit anno

Linunt in Brandenburg. De derde klok aldaar is van 1605, en
gegoten door Mertin Grundt.
R. Bergau , a. w. s. 500.
Met*.
»L' an quarante deux mil et quatre cent
En nom de Dieu Ie tout puissant
Fus faicte pour donneir mon son
Quant les offices se reffont:
Pour les bans panre et pour les lire
J' aulcun les volloit escondire ,
Pour gens mettre ensemble et armeir
Pour guerre aussy me font sonneir
Et qui voldroit savoir mon nom
Dame Mutte m' appelle - t - on.
Ludovicus de Hammella me fecit.
Dit stond op de klok Mutte , toen zij voor de derde maal gegoten werd. Voor de eerste keer was zij gegoten in 1381, en voor
de tweede maal in 1427. Voor de 4de keer werd zij gegoten in
J o u

1443; voor de 5de in 1459. Deze klok bevatte het Pater noster,
het wapen der stad en die van de Schepenen, en was gegoten door
M. jirnold von Iîoblenz en Meester Tilman von Itachenberg. —
Voor de 6de keer werd zij in 1479 gegoten, en had, behalve
eenige wapens , het opschrift:
»Dame Mutte suis baptisée
De par la cité cy posée ,
Pour servir la dicte cité
Aux jours de grant solemnité ,
Et aussy pour créer justice ,
Prendre bons et bonne police ,
Les contredire quand bon m' semble
Et pour convoquer gens ensemble."
Voor de 7de maal goot haar , in 1574 , Meester Gaspard Son-
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noys uit Romain sur Æeuse. Voor de 8ste keer eindelijk werd zij
16 Juli 1605 gegoten door MelcMor Sonnoys, Jean Dnbois dit
Mahle , S. François , Jean Voitié en JVicolas Hutinet. Deze klok
bestaat nog , en is van de volgende grootte : iniddellijn 2 m , 273 ;
middellijn boven l m , 244; hoogte 2 m , 248 ; de dikte van den
mantel op de plaats van aanslag 0,172—0,175 ; het gewicht is
21,887 pond. Er komen op voor beelden van Christus, van de x
H. Maagd , van het martelaarsschap van den H. Stephanus , S.
Michael, een martelaar , een bisschop , Paulus , nog eens S. Miehael , Adam en Eva. De volgende opschriften staan er op :
Boven : »Duregne de Henry IIII du nom roy de Fran. et de
Nav. et soubz son hevreuse protection tenat Ie maitre eschenevat
par lexpre nominat' de sa maité Nicolas Luquin la Tresorerie comise
a la probite de Jacques Praillon et Guillaume Remon eest cloche
refondue en ceüe forme Ie 15 jour de Juillet fut icy remontee pour
lutilite publicque."
Zuidzijde :

»Le soing que doniie au publique
Le Magistrat politique
Ma remontee en ce lieu.
Zuidoostzijde ; Dou soubz le vieux nom de Muite
Lorsqun beau fait sexecate
Je convoque a lover dieu
Noordoostzijde : Au jour assigne iappeile
Pour la justice nouvelle
Et pour les bans de trefonds
Noordzijde :
Et dun son prompt a merveille
Je perce et porte a loreille
Que ses actions se font
Westzijde :
Si lennemi su nous sarme
Je rends par un ton dalarme
Le peuple alerte et prudent
Noordwestzijde : Et si le feu da venture
En quelque endroit fait inivre
Jadverty de laccident
Geheel onder staat het gansche Salve Megina , en dan : »et mes
fonddeurs ont este J. Dnbois dict Mable - M. Sonnoys - J. Voitie N. Hutinet Rains - S. François Abelon." Daaronder twee initialen
I - C , en het jaartal »en juillet 1605."
Kraus , a. w. s. 593—596.
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fFeddingsledt (Sl.-Holstein).
voor deze plaats eene klok.
R. Haupt, a. w,
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In 1606 goot M. Melchior Lucas

Buckow in Brandenburg. De klok, gegoten door Urban Schober,
is van 1607 en heeft het opschrift :
»Verbum Doniini manet in aeternum." (Het woord Gods blijft
in eeuwigheid).
R. Bergau , a. w. s. 293.
Ueberlingen (Kreis-Konstanz). De tweede klok in het vrouwenklooster ad S. Gallum bevat »Jeronymus Gesus \ zu Costanz f
goss mich. •f A. 1608" en dan Christus als goede Herder , en drie
nagels.
Kraus , Baden I , s. 622.
ueberlingen (Kreis-Konstanz). Koorklok , 23 ctr. 17£ pond
zwaar, 3 ' 4 " hoog, 3 ' 7 " 2 ' " wijd, is gegoten uit eene oude klok,
die in 1583 door Hans Frei von Kempten gegoten was. Zij bevat
de beelden van Maria , S. Michael , den gekruisigde (met »in hoc
signo vindt 1) MDCIX") en S. Nikolaus; verder »in honorem Dei
imperialis civitatis uberlingensis amplissimo viro D. Jacobo Reutlingero consule necnon nobili viro D. Joanne Freyburgero Senatore
primario fusa est haec campana." 2) Voorts het wapen des gieters
Joannes Heinricus Lamprecht zu Schaffhusen , en eindelijk met
de namen der 4 Evangelisten de versen :
»Lurida tempestas nostris pellatur ab oris.
Clangor depellat Praesagi fulminis ignes.
Altitonansque Deus nostro celebretur honore ,
Ut tandem referat hyemes vidisse trecentos." 3)
Ober Homberg (Kreis-Konstanz). Tweede klok : »Hieronymus
Gesus zu Costanz hat mich gossen 1610." Zij bevat de beelden
1) In dit teeken overwint Hij.
2) Toen de aanzienlijke man Heer J. Reutlinger hoofd en de edele
man Heer J. Freyburger voorzittend raadsheer waren van de keizerlijke stad Ueberlingen is deze klok tot eer van God gegoten.
3) Het schrikwekkende (eig. bleekmakend) onweer worde van onze
gewesten verdreven! De klank verjage het vuur van den (vuur)
voorspellenden bliksem ! En de uit de hoogte donderende God worde
door onze lof geëerd , opdat Hij eindelijk vergelde het gezien hebben
van driehonderd winters.
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van Christus aan het kruis met Maria en JohanHes , en van den
H. Georg.
Kraus, Baden I , s. 551.
Immenstaad (Kreis-Konstanz). De grootste klok , van 1611, is
in Lindau gegoten door Leonh. en Bapt. Ernst.
Kraus , Baden I , s. 504.
Ober Homberg (Kreis-Konstanz). Eerste klok : » Johannes Baptista , Ernst zu Lindau hat micli gegossen 1613. || Aus dem Feuer
bin ich geflossen." — Zij bevat de beelden van den allerheiligsten
Salvator 1), S. Andreas , S. Paulus , S. Johannes Ev., Georgius ,
Sebastianus , en van den Heere Cristus aan het kruis.
Kraus , Baden I , s. 551.
Jfeiloo.
»Frdrick der V nút rath und sterck
de pfallz regirt winnen berck
Philips Freihern verordnet hat
des ampts burggraven deser stat
aber vorspetzt zum schultsen frou
Fridichen von Casligliou
Lenhart Berk Burgermeister war
als ich ward ausgemachet gar
was mein ampt sei wirt man verstan
Wann mich der glockner ziehet an.
Johannes Breytelt
gos mich zu Altzey
anno 1613."
Opgave van C. W. Bruinvis.
Afneming van Jhr. Mr. Victor de Stuers 1879.
Dorndorf (Sach. Weim. Eisenach).

De klokken 2 en 3 zijn van

1) Ik vermoed, dat hier bedoeld is niet de Heiland, maar de Martelaar Salvator. De Heer Kraus schrijft „het beeld sanctissimi Salvatorii''. Zie over den H. Salvator, Alt a. w. s. 211. Daar wordt
vermeld Salvator ab Horta , met een boompje in de hand, en gaande
over gloeiende kolen. Het boompje is waarschijnlijk tot aanwijzing
van het klooster Horta bij Tortosa, waar Salvator leefde. Gaan op
gloeiende kolen was een der wonderen , die aan hem worden toegekend. Hij stierf in 1567.
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1874 ; klok 1 van 1614, gegoten door Nicol. Rausch onder Hertog
Wilhelm Ernst, Hofr. Happen en Superint. Schiemmel.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 41.
Gielsdorf in Brandenburg. De tweede klok is in 1615 door von
Bertramb v. Pfuel gesticht. Een crucifix staat tusschen het wapen
van v. Pfuel en Arnim.
R. Bergau , a. w. s. 376.
Offerden. In den toren der aan Cosmas en Damianus gewijde
kerk hangen drie klokken ; twee uit de 17de eeuw , die hier volgen , een uit de 18de eeuw (zie daar).
1.
Dor dat vier byn ick gevloten
Peter van Trier 1) heft my gegoten.
A° 1616.
2. Ad majorem Dei ae B(eatae) V(irginis) Marie S(anc) torumque
Urbani Cosmae et Damiani gloriam , hec fusa campana , regente
Dno Theodoro Barone Schenk de Nydeggen, D no de Blyenbeek,
Afl'erden , Gribbevorst. D n0 Pastore Wilfrido vam Bogaert. Joannes
a Trier me fecit A° Dom. 1653. 2)
Nav. 1887, afl. 2 , blz. 108.
Alkmaar. Waagtoren. De poortklok heeft het opschrift: »Henrick Wegewart heft mi gegoten in der stadt Campen anno 1616."
Bruinvis , a. w. , blz. 17.
Alkmaar. In het klokkenhuis bij de groote kerk hing eene klok,
gegoten, door Henrick Wegewart te Kampen, uit een stuk geschut,
met het opschrift :
»Gegooten in 1616 . . . van een cartouwe vermeeten
de wolf was hi geheeten." 3)
Bruinvis , a. w., blz. 17.
1) Zie den gieter Vrije Fries XVI, blz. 300.
2) Tot meerder eer van God en de zalige maagd Maria en van de
heiligen Urbanus, Cosmas en Damianus is deze klok gegoten , onder
het Bestuur van den Heer Theod. Baron Schenk van Nijdeggen, den
Heer van Blyenbeek, Afferden, Gribbevorst en den Heer Pastoor
Wilfried van den Bogaert, Johannes van Trier heeft mij gemaakt in
het jaar des Heeren 1653. — Zie den gieter Vrije Fries XVI, blz. 300.
3) In het klokkenhuis hingen nog twee kleinere klokken, in 1604
en 1614 mede door Wegewart gegoten.
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Assenddft. »Het woord Gods blijft in der eeuwigheid. A° 1617."
Opgave van C. W. Bruinvis.
Kahnsdorf in Brandenburg. De kleine klok: »Gottes Wort
bleibt ewiglich , das ist mein Trost , des freu ich mich. 1618" ,
en een fries.
R. Bergau , a. w. s. 432.
Seehausen in Brandenburg. De klok van 1622 heeflMiet opschrift:
»Laudo deum verum , plebem voco , congrego , clerum ;
Defuntos ploro , satanam fugo , festa decoro." 1)
R. Bergau , a. w. s. 705.
Kootwijk. Het kerkje aldaar is , volgens bericht in het Nieuws
van den Dag van Woensdag 3 Maart 1886 , gedeeltelijk in de elfde
en gedeeltelijk in de zestiende eeuw gebouwd. Bij het verlagen
van de torenspits in 1838 vond men op een anker het jaartal 1010.
De klok is van 1625 , en heeft het volgende opschrift:
»Door het fyer ben ik gevloten
Peter van Trier 2) heeft mij gegoten , 1625."
ffeuenkîrchen (Sl.-Holstein). Hier is eene klok van 1625 door
de Lotharingers Frans en Blagnus Brutel gegoten , en opnieuw in
1630 door M. Peter in Husum vergoten.
R. Haupt, a. w.
G'óschwitz (Sachs. Weim. Eisenach). Eerste klok , gegoten door
Ad. Larentius in 1632 , bevat »Gottes wordt und Luthers lehre
vergehet nimmermehr." Voorts Arabesken-fries.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 54.
Oterkek. »Soli Deo gloria.
redami 1633."
Opgave van C. W. Bruinvis.
Krmendorf

(Sl.-Holstein).

Assuerus Koster me fecit amstel-

»Palsu ego campana nunqnam de-

1) Ik prijs den waren God, roep het volk, vergader de geestelijken;
beween de dooden , verdrijf den Satan, versier de feesten.
2) Zie den naam des gieters Vrije Fries XVI, blz. 300, en vergelijk
het opschrift met dat van de klok te Tiel van 1624 in de Vrije Fries
XVI, blz. 233,
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nuncio vaan (vana) sed sacra quaeque preces hostem indico funera
flammas anno Christi 1633." 1)
Er staat geen gieter vermeld; onder de ornamenten bevinden
zich de letters F V.
R. Haupt, a. w.
Vlissingen (beurs). De metalen klok is uit het torentje genomen.
Zij weegt 150 kilogram. Het opschrift luidt: »Soli Deo Gloria.
Michael Burgerhuys 2) Me fecit Anno 1634. De Heeren Niclaes
Jansen Honnynck En Pieter Jaspersen Burgemeesters. Jacob Heijns
En Jasper de Macht Tresoriers Der Stede Vlissyngen."
Hieronder het wapen der stad in haut-relief.
Nav. 1887 , afl. 2 , blz. 74.
Schermerho'rn. Groote klok. »Assuerus . Koster . Me . Fecit .
1635 . Soli . Deo . Gloria." Vervolgens met kleinere letter in
een klein vierkant :
«lek . Roep . Tot . Godts . Leer . Alle . Mensch .
lek . Deyl . Dacîien . Nacht . Na . Wenseh .
lek . Donder . Yreugt . Met . Mijn . Geluit .
En . Droofheyt . Kryt . ïck . Claegent . Uit."
Volgens opgave van C. L. F. Sarlet te de Rijp.
Frauenpriessnitz (Sach. Weim. Eisenach). Twee klokken 1636 (?)
en 1639 (?) 3) door Ulrich in Apolda gegoten.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 52.
Ammerbach (Sach, Weim. Eisenach). 2de klok. Met klokgieterswapen en links V en J B F S P en rechts W en S V K G. Gegoten onder Hertog Wilhelm (wiens wapen naast het jaartal 1638
staat) Super vic Chemnitius, Superint. Hoffmann en Pastor Wallich.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 9.
IFinzerla (Sach. Weim. Eisenach).
1ste klok: »Ick bin durchs fewer genossen hat mich Hans
1) Ik klok kondig door gelui nooit dwaze dingen aan, maar al wat
heilig is , de gebeden; ik maak den vijand bekend , de lijkstaties, den
brand ; in het jaar van Chr. 1633.
2) In de Vrije Fries XVI, blz. 294 , wordt in het jaar 1607 een
Jan Burgerhuys vermeld als klokgieter. Zeker uit dezelfde familie.
3) Zijn deze jaartallen juist dan is deze Ulrich een ouder lid van
de familie U., die in de volgende eeuw te Ap. voorkomt.
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Burger 1) von Weymar in Winzerlae gegossen. 1638." Voorts
namen , een medaillon , waarop de Boodschapper met de Duif (zie
ook Leuctra) en de spreuk »Der Herr Behyte etc." In doorsnede
98 c.M.
2de klok is in 1683 door Joh. Rose in Volksted gegoten , en
bevat namen en rankenfries.
3de klok: »1 . W . B . A . D . F . G . M . M . S . H . M . G . G .
1639" en voorts rankenfries.
Dr. P. Lehfeldt , a. w. I , s. 229.
Driehuizen.
»Everardus Splinter 2) me fecit Enchusae anno
1638."
Opgave van C. W. Bruinvis.
Oudcarspel. »In 't jaer 1638 ben ik gegoten , en tot Oudkarspel gekomen , zijnde Hendr. Janz. Vader en Will. Corns. Bovis
alsdoen mijn kerkmeesteren. Soli Deo gloria. Assuerus Koster me
fecit Amstelodami.
Tot Oudkarspels kerk behoor ik
Ik roep Uw tot Gods woord gelik
En verkondige de vreede bequame
En ook vreugde uw aangename
Ook droef heyt in stede
Wees hier in geduldigh mede."
Opgave van C. W. Bruinvis.
Piershil heeft twee klokken. Op eene staat:
»Piersil wouw klockgeslach
't Was noodig wel vervooren
Manrique Grodt (mijn eer) 3)
Vergunde mij haar tooren
Cornelis Ouderogge fecit
D. I. 0. Rotterdam 1642."
Op de andere , die in 1753 door den ambachtsheer Gevers geschonken werd , staat :
»Johannis Specht, Rotterdam 1753."
Nav. 1889 , afl. 9 , blz. 553.
1) Moet dit ook Berger zijn. Zie Leutra en Maua.
2) Zie Vrije Fries XVI, blz. 299.
3) Lees: Manrique ('n groote meneer!)
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Hurwenen.
«Horwijnen liet mij maecken
Tot Godes eer bequaem
En der naburen saecken
Roep ick haer te saem
Johan Philipsen heeft mij gegotten
Door dat fi-er be-in ick gefloiten
Anno 1546. 1)
Andelshofen (Kreis-Konstanz). Er zijn 4 klokken , cene van
1648 »Anno 1648 goss mich Valentinus Algeyer in Custanz. || H.
T. W. Waei" ; een andere van 1675 gegoten door Leonh. Rosenlächer. 2) Buitendien zijn er nog twee van 1711 en 1767.
Kraus , Baden I , s. 482.
Uïtgeest. Kleine klok : »Soli Deo Gloria. Dese clocke is gestelt ten dienste van Vitgecst, die tevens stondt aenwist voor de
minste en de meeste. Eppe van der Arck 3) heeft mi gegoten tot
Vitgeest Anno 1648."
Groote klok : »Benedicite omnia opera Dmi. Dmn. Laudate ei
superexaltate eum in saecula. F. et P. Hemony me fee. Zutphaniae. f Dan. 3. Ao 1650."
Opgave van C. W. Bruinvis.
Maua (Sachs. Weim. Eisenach).
De 1ste klok is gegoten in 1648 door Johann Berger uit Weimar , en bevat den naam des Pfarrers , een medaillon met allegorische figuren van liefde , gerechtigheid en hoop , en een ander
met Josua en Kaleb.
1) Aldus is dit opschrift in de Bommelsche Courant van 4 Juli
188G opgegeven door den Heer D. P. Regt aldaar. Ik twijfelde aan
de juistheid van het jaartal èn om den naam des gieters, die in 1626
te Rijswijk voorkomt (zie Vrije Fries XVI, blz. 298), èn om het
rijmpje „door dat fier bein ick geflotten". De Heer Regt echter verzekert, op mijn schrijven aan hem, dat 1546 op de klok staat. Toch
blijf ik nog vragen, op bovengenoemde gronden, of het jaartal wellicht ook dus gesteld is XVI^XLVI of MVIcXLVI? Zoo gemakkelijk kan men bij het ontcijferen van een opschrift een I voorbij zien.
2) Kan dit juist zijn? Zie bij Heinstetteu!
3) Zie Vrije Fries XVI, blz. 293.
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De 2de in 1648 door denzelfden gieter, en bevat »Wer Gott
vertrauet etc."
De 3de was gebarsten, en is vergoten in 1722 door K. G.
Ulrich van Apolda.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 186.
Zuid- of Grootschermer. »Dirk . Claesen . Scheepen . ende .
Jan . Lubbertsen . vroetschap . der . dorpe . Schermer . Amstelredam . Anno 1648 . in Augustus . Assuerus . Koster . Me . Fecit."
Opgave van C. W. Bruinvis en C. S. F. Sarlet.
Marienjliess in Brandenburg.
Heinrich von Dam. 1)
R. Bergau, a. w. s. 522.

Klok van 1650 en gegoten door

Barsingerhorn.
»Laudate Dominum cymbalis benesonantibus.
F. et P. Hemony me fecit Zutphaniae 1650. Ps. 150."
Opgave van C. W. Bruinvis.
Sehestedt (Sl.-Holstein). »1651. M. Stefanus Voillo 2) und Nicolaus Gaga aux Lotrain."
R. Haupt, a. w.
Markelfingen (Kreis-Konstanz). Groote klok met majuskel-opschrift: »Aus dein feyer Hos ich , Valentinus Algeyer in Costantz
(gos) mich anno 1651."
Kraus, Baden I , s. 307.
West-Graftdijlc. »F : et P : Hemony Me fee : Zutphaniae Anno
Domini M D C L I + .
"Volgens opgave van C. L. F. Sarlet te De Rijp.
Prenden in Brandenburg. Drie klokken van 1652 en 1655 uit
geschutbrons gegoten op bevel van den Brandenburgschen Generaal
Otto Cristoph v. Sparr.
R. Bergau, a. w. s. 601.
Zeutra

(Sachs. Weim. Eisenach).

Eerste klok: »Hans Berger

1) In de Vrije Fries XVI, blz. 295, komt een Gerrit van den Dam
voor als klokgieter.
2) Dit zal wel Noillo moeten zijn. In de Vrije Fries XVI, blz.
294 en 298 komt voor een M. Cludi Noillo en Cladi Gaffe.
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von Weimar gos mich anno 1652." Voorts rankenversiering en
reliëfs met het Saksische wapen , Kaleb en de verspieders met de
druiven , en Salomo3 eerste recht. In doorsnede 122 c.M.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 169.
Sckermerkom. »Sit nomen domini benedictum. F. et P. Hemony
me fee. Zutphaniae ao 1653." 1)
Opgave van C. W. Bruinvis.
Nieuwe Niedorp. »Rijer van der Beyl secretaris der stede Niedorp. F. et P. Hemoni me fecit Zutphaniae 1653."
Opgave van C. W. Bruinvis.
Rodigast (Sachs. Weim. Eisenach). 1ste klok : »Anno 1654 da
gos mich Hanns Berger in Weimar. Jeremias Beyer Pastor."
Dr. P. Lehfeldt , a. w. I , s. 195.
Rutka (Sachs. Weim. Eisenach). 2de klok : »Anno 1656 goss
mich Johann Berger zu Weimar." Aan elke zijde is een gevleugelde engelskop. Onder den eenen is een wapen.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 199 en 200.
Haarlem. 2) Klokken van het klokkenspel.
11. Lavdate nomen eivs qvoniam svavis est dominvs, in æternvm misericordia eivs. F. Hemony me fecit. Amstelodami A° 1660 f.
14. Lavdate dominvm in cimbalis benesona(n)tibvs. F. Hemony
me fecit. Amstelodami anno 1660 f.
15. Lavdate dominvm omnes gentes , lavdate evm omnes popvli.
F. Hemony fee Amstelodami f (Wapen van Kampen) »Campen" 1660.
16—22. Franciscvs Hemony me fecit. Amstelod. A° 1660 f.
23—30. Franciscvs Hemony me fecit. Amstelodami A° Domini

1660 f.
1) Volgens de opgave van den Heer C. L. F. Sarlet is het jaartal
1633, en is deze klok de kleine te Schermerhorn. Zie de groote op
het jaartal 1635.
2) Zie den naam des gieters Vrije Fries XVI, blz. 296,
De opschriften beteekenen:
11. Prijst zijn naam, want de Heer is liefelijk door zijne barmhartigheid tot in eeuwigheid. F. Hemony heeft mij gemaakt te Amsterdam in het jaar 1660.
14. Prijst den Heer met welluidende cijmbalen. F. Hemory enz.
15. Prijst den Heer alle volken! looft Hem alle natiën! Enz.
16—22. Als boven.
23—30. Als boven.
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Haarlem. 1) Klokken van het klokkenspel.
1. Evoco voce sacra , l(e)v(a)te a(d) sydera mentes. Franciscvs
Hemony me fecit. Amstelodami anno domini 1661 f.
2. Benedictvs Es d(omi)ne in firmamento cæli et laudabilis et
gloriosvs et svperexaltatvs in sæcvla. A° d(omi)ni 1661 f.
3. Benedicta sit sancta et individva trinitas , nvnc , et semper ,
et per infinita sæcvla sæcvlorvm. F. Hernony A° 1661 f.
1. Temporis extrcmi rnemor esto tvi. Franciscvs Hemony me
fecit. Amstelodami anno domini MDCLXI f.
8. Ivbilate deo omnis terra : servite domino in lætitia. F. Hemony me fee Amstelodami A° MDCLXI \.
9. Benedicat terra dominvm. Lavdet et svperexaltet evm in
sæcvla. F. Hemony me fee. A° 1661 f.
10. Benedicite angeli domini domino, benedicite cæli domino.
F. Hemony me fecit. Amstelodami A° 1661 f.
12. Psallite d(omi)no qvi habitat in sion, annvneiate inter
gentes stvdia eivs. A° 1661 f.
13. Benedicite omnia opera domini domino. Lavdate et svperexaltate evm in sæcvla. An(n)o MDCLXI f.
Haarlem. 2)
4. Dvlcior E notris resonat tinnitibvs aer.
me fee Amstelodami A° 1662 f. (*)

Franciscvs Hemony

1) Zie den naam des gieters Vrije Fries XVI, blz. 296.
De opschriften beteekenen :
1. Ik roep met gewijde stem, heft Uwe zielen omhoog! F. Hemonij enz.
2. Heer! Gij zijt geprezen in den sterrenhemel, en lofwaardig en
geroemd en hoogverheven in eeuwigheid. Enz.
3. Geprezen zij de heilige en ondeelbaren drieëenheid, nú en altijd,
en tot in alle eeuwigheid. Enz.
7. Denk aan Uwen dood! Enz.
8. Verblijd U in God, gansene aarde! dien God in blijdschap. Enz.
9. De aarde prijze den Heer, roeme en verheffe Hem eeuwig. Enz.
10. Gij Engelen des Heeren , prijst den Heer, prijst den Heer des
hemels! Enz.
12. Psalmt den Heer, die in Sion woont, verkondigt onder de
volkeren wat Hij begeert. Enz.
13. Prijst den Heer, alle werken des Heeren! Looft en verheft
Hem eeuwig ! Enz.
2) Zie den naam des gieters Vrije Fries XVI, blz. 296,
De opschriften beteekenen:
4. De lucht weergalmt liefelijker uit ons geklank. Enz.
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5. Grata est angelicis mea mvsica inixta choræis. Franeiscvs
Hemony me fecit. Amstelodami A° domini 1662 f. (*)
6. Dvm campana sonat (**) . . . . . . . divido tempvs. Franeiscvs
Hemony me fecit. Amstelodami A° 1662 f.
(*) Op de klokken , vernield onder no. 4 en 5 , staan de wapens
van Jan de Wael, Cornelis Guldewagen, Mr. Mattheus Steyn en
Cornelis Duyvese , Burgemeesters van Haarlem in 1662. Bovendien
staan op enkele klokken nog blanke schilden , voor wapens , welke
er echter niet op aangebracht zijn.
(**) Wat hier moet volgen , staat op dien wand der klok, welke
buiten den toren hangt en schier onbereikbaar is.
Haarlem. De half-uursklok.
»Franciscvs Hemony me fecit.
Amstelodami anno domini
1662 f. (*)
(*) De Koning verhaalt in zijne beschrijving der St. Bavo-kerk
van eene half-uursklok »Sinte Marie" en drukt het versjen af,
waarmee zij prijkte. Sedert zijn tijd (want Wolft' heeft hem kennelijk louter nageschreven) is die klok uit den toren verdwenen;
misschien was zij niet meer bruikbaar , en bij menschen heugenis
tot in Februari 1879 slaat het half' uur op eene klok van Hemony.
Zie Vrije Fries XVI, blz. 169, en den naam des gieters, blz. 296.
De geachte Heer Gonnet zond mij deze opschriften uit Haarlem toe.
Plaue in Brandenburg:. Twee klokken :
1. van 1662 gegoten door Simon Kolle te Brandenburg.
2. van 1686 gegoten door Marten Heintze.
R. Bergau , a. w. s. 568.
Ilirsingen (Ober-Elsass). »Defunddos Clango , Colo festa et fulmina frango. 1663."
Kraus , a. w. I I , s. 159.
Limpach (Kreis-Konstanz). De tweede klok (de eerste is uit het
begin der 16de eeuw) bevat reliëfs met S. Georg , Agnes, Agatha ,
Dominicus , Sebaslian en vervolgens de kruisiging. Zij is in 1663
door Theodosius Ernst in Lindau gegoten.
Kraus , Baden I , s. 513.
5. Mijn gemaakte muziek is aangenaam aan de engelen-koren. Enz.
6. Terwijl de klok luidt
verdeel ik den tijd. Enz.
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Be Rijp. Aldaar zijn twee klokken.
Op de kleine komt voor , behalve een fraaie rand , het wapen
van De Rijp. Zij heeft tot opschrift: »Antoni . Wilkes . me .
fecit . Enchusae . Anno . 1663 . Tot . Rijp . Playsant . Smolt .
Door . De . Brant . De . Kloek . als . Loodt . 1654'/ 7 . Na .
Negen . Jaer . Men . Mij . Voor . Haer . T' Enckhuysen . goot .
Anno . 1663."
Op de groote is eveneens , behalve een fraaie rand , het wapen
van De Rijp. Haar opschrift luidt : »Antoni . Wilkes . me . fecit.
Enchusae . Anno . 1663 . Als . De . Kloek . Gaat . Klept .
Luyd . of . Slaat . en . als . Ghy . t Hoordt . Denckt . om .
Brands . Nood . of . om . de . Dood . en . om . Gods . Woordt.
Anno . 1663."
Opgave van den Heer C. L. F. Sarlet te De Rijp.
Haarlem.
31. Franciscvs Hemony fecit. Amstelodami anno D. 1664 f.
32. Franciscvs Hemony me fecit. Amstelodami A° 1664. 1)
Münchenroda (Sachs. Weim. Eisenach). De 1ste klok heeft
rondom versiering: van koppen tusschen ranken , en daartusschen
»durch hitz und feuer bin ich geflossen. Wendelinus Berger in
Jena hat mich gegossen in namen Gottes. M. Joh. Stein Pfarer.
Hans Risch altarist" ; voorts een Engel, engelenkoppen , het Saksische en Hertog Bernhards wapen van 1664, en op de andere
zijde het wapen des gieters en spreuk Ps : 95.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 188.
Æetz. De vijfde 2) klok aldaar , genaamd Marie, werd 23 Sept.
1438 in het klooster S. Pierre - aux - Images door Antoine,
maistre des bombardes de Æetz qui etait borgne gegoten, en droeg
het opschrift:
»Mille quadringenti decies tres bisque quaterni currebant anni ,
dum fracta Maria ressumpsit, fusa sum. Placeat igitur nunc om1) Zie den üaam des gieters Vrije Fries XVI , blz. 296.
2) De 2de klok, Cloche du Beffroi, behoorde vroeger, tot 1555,
aan de Collegiaalkerk S. Thiebault. Bij de belegering van Metz door
Karel V werd zij naar Beffroi gebracht. — De 3de, Cloche de la police, liet de Maire de Turmel aanschaffen ten behoeve van den dagelijkschen dienst, reiniging enz., der Kathedraal. — De 4de, Cloche
des heures heeft de dagteekening M - CCC - IIII X X .
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nipotenti Papa simul vigeat sinodo cum basiliensi, ut sint uniti
fiatque reductio Graeci." 1)
Vergoten werd deze klok in 1480, Oct. 1 9 , en in 1541 met
het opschrift :
»Fusa Heet toties primi laus non peritoeris (?)
Sed Mariae servo nomen et unasonum.
Nil mihi cum sumno vigilem Deus et heva donet
Quemque veco (voeo ?) memor solveri juve (? !) Dei. 1541." 2)
In 1638 was deze klok weer gebarsten, en in 1665 werd zij nogmaals
vergoten en draagt sinds dien tijd, benevens het jaar 1665, het opschrift:
»Fusa licet toties primi laus non peritoeris (?)
Pondus ut arte sonem servo nomenque Mariae
me talem Stephani liaec insignia fundere donant." 3)
Voorts het wapen van het Kapittel; een H. Stephanus ; een H.
Maagd ; Christus met de H. vrouwen ; en twee kleine Medaillons
met het gieterswapen *A* (Claude Gaultier) en H G [Henri Guyot)
M F (me fecerunt). Zij weegt 17,000 pond.
Kraus, a. w. s. 596.
1) In het jaar 1438, toen de gebrokene Maria herstelde, ben ik
gegoten. Het behage dan nu den Almachtige, dat de Paus even gelukkig zij met de kerkvergadering te Basel, opdat de Grieken vereenigd worden en (hunne) terugvoering (tot de kerk) plaats hebbe. —
Dit opschrift ziet op de toenmalige poging om de Grieksch-Cath. en
R.-Cath. kerken weer te hereenigen.
2) Hoewel dikwijls gegoten, zult Gij roem! van den eersten (tijd)
niet verloren zijn, maar ik bewaar den naam en het harmonisch geluid van Maria. God en Heva geve, dat ik niets met de slaap gemeenschap hebbende waak; er aan gedachtig roep ik ieder te voldoen
het recht van God. — De lezing van het opschrift is bepaald onjuist.
Peritoeris zal misschien staan voor perita eris. Wat Heva hier te
maken heeft, begrijp ik niet. Solveri xal wellicht solvere moeten zijn;
en juve zal jus of jura moeten wezen. In den eersten regel denk ik
bij primi het woord temporis, met het oog op de eerst gegotene Mariaklok. — Ik hoop, dat ik althans den zin van het opschrift niet geheel verkeerd zal hebben weergegeven.
3) Hoewel dikwijls gegoten, zult Gij roem! van den eersten (tijd)
niet verloren zijn. Het gewicht en den naam van Maria bewaar ik,
opdat ik met kunst (welluidend) klinke. Deze kenteekenen (beelden)
van Stephanus vergunnen mij zóó te gieten. — Waarschijnlijk wil dit
laatste zeggen „al staat ook het beeld van Stephanus op de klok,
dit verhindert mij niet eene Maria-klok te zijn."
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Bukow in Brandenburg.
1. Klok van 1666 met twee reliëfs. Het crucifix tusschen Maria
eii Johannes en "een krans van laurierbladeren,
2. Eene kleine klok van 1678.
Daarenboven nog twee klokken van 1723 met versierde Friesen.
R. Bergau , a. w. s. 293.
De Rijp (R. Kerk). »f Temporis extremitum memor esto lui. 1)
Petrus lïemony Me fecit Amstelodami Anno 1667."
Opgave, van C. L. F. Sarlet.
Haarlem, Op de twee kerkklokken , die vroeger geluid werden
bij den aanvang der godsdienstoefeningen, staat op beiden : «Petrus
lïemony 2) me fecit Amstelodami anno 1667."
Volgens gedrukte lijst van 1879.
Kolniur (Ober-Elsass). In 1793 nam men uit de Evangelische
kerk de kleine klok weg, die in 1670 gegoten werd, met het
opschrift :
»Aus dem Feuer bin ich geflossen ,
Durch Abraham Rohrs Hand gegossen."
Zij woog 7s centn.
Kraus , a. w. II , s. 269.
Beemster.
»Henricus . Meurs . Me . Fecit . Soli . Deo .
Gloria . 1671."
Volgens opgave van den Heer C. L. F. Sarlet te De Rijp , d.d.
23 Oct, 1890.
Koldenbüttel (Sl.-Holstein). De eene klok aldaar is van 1675
en gegoten door Claus Asmussen , Husum.
R. Haupt, a. w.
Dünischenlia-gen (Sl.-Holstein).
Lubeck."
R. Haupt, a. w.

»1675. Nicolaus Gage 3) aus

Kleinschwahlmusen (Sachs. Weim. Eisenach). Eerste klok: »Anno
1675. Gloria in esselsis Deo. Durch Gottes hilffe aoss mich Hans
1) Denk aan het einde van Uwen tijd.
2) Zie den naam van dezen gieter Vrije Fries XVI, blz. 296.
3) Is deze gieter soms dezelfde als Cladi Gage ? Zie Vrije Fries
XVI, blz. 295 en 298.
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Heinrich Raiisch in Erfurdt." Versiering rondom met Engelenkoppen.
Dr. P, Lehfeldt, a. w. I , s. 161.
Schlalach in Brandenburg. Eene klok , 4 centn. zwaar, met
opschrift, waarin de toenmalige patroon genoemd wordt, en dan
»Mich goss George Billich von Wittenbergk 1678."
R. Bergau , a. w. s. 687.
Brandenburg.
1. De uurklok, hoog 0,81, breed 1,09 M., heeft het opschrift:
»Gos mich Martin Heintze in Berli anno 1679."
2. De grootste, hoog 1,26, breed 1,57 M., van het jaar 1697,
heeft het opschrift: »Aus dein feur bin ich genossen. Joh. Greten
hat mich gegossen aus Magdeb."
R. Bergau , a. w. s. 226.
Siescbije (Sl.-Holstein)
R. Haupt, a. w.

»A° 1680."

Zeer klein.

Belve (Sl.-Holstein). Claus Asmus uit Husum vergoot twee
klokken in 1680 op het kerkhof, met de inscripties:
»da veniam Christe , plebs supplicat, haut sonus istc" — Gebet
Tind nicht der Glocken kraft uns Gottes gnad und huid verschalït.
»Gluck , Leben , Glas und Herrengunst
Der Glocken Klang und Lauten Kunst
Sind oi't im Augenblick versehn
Wann sie am allerhochsten gehn
Nur Gottes Wort bleibt ewig stehn."
R. Haupt, a. w.
Jenalöhnitz (Sachs. Weim. Eisenach). De eerste klok : »Mit
Gottes Hilfle gos mich Nicolaus Rausch in Zeitz Anno 1681 —
Christophorus Beyer Pharrherr. G. G. R. D. K. H. K. Altarleute.
Met schoone rankcn-versiering.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 159.
.Arendonk. In 1683 is daar een nieuwe Jobsklok in den toren
gehangen met het opschrift: »Job heyt ick , Den hagel en alle
quaet weder verdryff ick. Den levenden en dooden luy ick. Joannes
et Josephus Plumere 1) Huenses me fuderunt 1683."
Ch. Ag. Melvaarts , Gesch. der Vrijheid Arendonk , blz. 125.
1) Zie den naam van Joseph de Plumere Vrije Fries XVI, blz. 298.
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Weida. (St Peterskirche). De kleine klok, die, omdat zij gebarsten
was, vergoten moest worden, en later als »Hurenglockchen" slechts
bij den doop van onechte kinderen werd geluid, heeft het opschrift:
»Nata olim eodem , quo majores duae sorores
anno post virgineum partum MCCCCLIII
una cum iis inserviens
convocando fidelium coetum
et indicendis honoratiorum funeribus
verum 'casu fortuito disrupta
vitra 1) quatuor lus tra inutilis pependi jacu 2)
tandem Deo ter. opt. max.
clementer dirigente
et conspirantibus amice inspectoribus
feliciter ad explendas pristini officü partes
reparata ano MDCLXXXIII." 3)
Kuno Walter , Das alte Weida , s. 25.
Weenen. Op de groote klok van de Stephanus-toren te Weenen
staat in het latijn , op de eene zijde :
»Joseph, de Roomsche keizer, altijd vermeerderaar, liet dit
ekerne werk , dat overeenstemt met de grootheid van zijne milddadigheid, vervaardigen en in dezen toren, tot bijzonder Zierde optrekken , opdat het door zijn sterk geluid liet volk opwekke om
met hem God voor zoo vele en gewichtige overwinningen te danken."
De klok werd gegoten uit de, bij het ontzet van Weenen in 1683,
op de Turken veroverde kanonnen.
Aan de andere zijde :
»Tot eer der onbevlekte Moeder Gods, Joseph den pleegvader
Gods op aarde en den heiligen Markgraaf Leopold , deze drie heiligste en machtigste patronen van Oostenrijk , heeft deze over onweder en donder zegevierende machine met alle feestelijkheid ingewijd Frans Ferdinand Vrijheer van Rumel, Vorst van het heilige
rijk en bisschop te Weenen.
' Ubcr Land u. Meer (kt. 1887—88 , no. 38 , s. 803.
2) Lees ultra in plaats van viira.
3) Lees jacitu.
4) Eertijds in hetzelfde jaar als mijne twee oudere zusters, 1453 ,
vervaardigd , te zamen niet haar dienende tot het bijeenroepen van de
vergadering der geloovigon, en het aankondigen van de begrafenis der
aanzienlijken, maar door een toevallige omstandigheid gebarsten, heb
ik meer dan veertig jaren onnut gehangen om werkeloos te zijn; ein-
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Thalbürgel (Sachs. Weim. Eisenach).
De 2de klok : »Aus dem feuer bin ich entsprosseN Eckhart
Kucher hat mich in Erfurt gossen MDCLXXXIHI." Aan de eene
zijde de kruisiging , aan de andere het wapen van Volckmar von
Beulbar.
De 3de heeft onder aan den rand : »Anno aerae Chrisl.
MDCLXXXII die 29 mens. Augusti cura Johannis Sclemmii Superint. Henrici Christophori Schlichtegral Praefecti. Gegossen von
Nicolaus Rausch."
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 217.
Haarlem. Op de kermisklok staat:
«Laudate dominum cijmbalis jubilationis omnes spiritus. C.
Fremy 1) me fecit Amstel A° 1686."
Volgens gedrukte lijst van 1879 , door den Heer Gonnet mij
vriendelijk gezonden.
Riében in Brandenburg. De klok is in 1687 door Marten Heintze
in Berlijn gegoten.
R. Bergau , a. w. s. 638.
Alkmaar. In 1687 goot voor het klokkenspel in den Waagtoren Melchior de Haze van Antwerpen , nadat de regeering van
Alkmaar moeilijkheden gehad had met Claude Fremy, zoon van
Martinus Fremy van Winterswijk , stads-geschut en klokgieter aan
de Baangracht te Amsterdam , aan wien de levering der klokken
eerst was opgedragen , 26 kleine en 9 groote klokken. Op de
kleinere staat :
»Melchior de Haze me fecit Antverpiae 1687"
en op de grootere :
»Melchior de Haze me fecit Antverpiae anno Domini 1688."
Bruinvis , a. w. blz. 19—27.
Unterwöllnilz (Sach. Weim. Eisenach). 2de klok: »Wöllniz im
Jahr Christi 1688 gegossen zu Volksted von Joh. Rose." Onder
en boven dit opschrift rondloopende versiering.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 219.
(lelijk ben ik door het liefderijk bestuur van den drie-eenigen, besten,
grooten God en door vriendelijk overleg van hen die mij gadesloegen
gelukkig hersteld, om mijn vroeger ambt te vervullen, in het jaar 1683.
1) Het geslacht van dezen gieter komt voor Vrije Fries XVI, blz.
295. — Het opschrift beteckent „Prijst den Heer met jubel-cijiB-balen,
Gij alle zielen! C. Fremy heeft mij gemaakt te Amsterdam in het jaar 1686.
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Altenschweiler (Oher-Elsass). »1693. Onofrion Roth goss mich
in Basel fier das Gottes Haus zu Atenschweiller. S. Romanus, S.
Faltius."
* Dr. Kraus , Kunst und Alterlhum in Elsass-Lothringen II, OberElsass , s. 26.
Elhurg, In den toren zijn drie klokken. Twee van de 18de
eeuw (zie daar); eene die hier volgt :
»Yigilate et orate Deo confidentes. Â 0 . 1694. Jacobus Knossen
tot Amsterdam." 1)
Nav. 1887 , bh. 109 , afl. 2.
Haasloop Werner , Wand. door de kerken der Veluwe in Kist
en Rogaards, Wed. arch. I , blz. 99.
Jüterbock in Brandenburg. St. Maria-kerk. Groote klok van
1697 met het opschrift:
»Mir gilt nicht Weyh noch Tauf eind antichristlich Zeichen
Doch soll mein heller klang zum Gotlesdienst gereichen
Gott lass mich allezeit zu seiner Ehre schallen
Und ja nicht wiederum in alten Missbrauck lallen
Bis dass der Tag des Hernn erscheinet zum G-ericht
Und mit dcrn letzten knall die Welt in stücken bricht."
R. Bergau , a. w. s. 428.
Busendorf (Lotharingen). Op eene der klokken slaat :
»Anna vocor quae duin virgineam prolem sine labe conceptam
jubilanti sono circumfero felicem mortalibus inchoatae salutis horam
annuntio et annum. 1697.
Krans , a. w. I I I , s. 53.
Ilappoltsweiler (Ober-Elsass). Metzgerthurm. De tweede klok :
»Gloria in excelsis Deo et in honorem St. Thomao. 2) Villa
Nova 1699."
Kraus, a. w. I I , s. 529.
Rup})oltsweiler (Ober-Elsass). Metzgerthurm. De derde klok ,
van 1626 , is gegoten door Zacharias Rohr Ie Kolmar. Later , in
1C99 , woonde deze firma Rohr Ie Straatsburg.
Kraus, a. w. I I , s. 529.
1) Waakt en bidt, Gij die op God vertrouwt! In het jaar 1694. .Enz.
2) Eere zij God in de hoogte eu tot eer van St. Thomas. Villa Nova
1699. — Deze klok is gegoten door Zacharias Khor te Straatsburg.
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Klokken uit de 18de eeuw.

Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 261.
Schalsum. Do klok van 1605 is er niet meer. Er hangt
tegenwoordig de klok, die vroeger te Giekerk was (zie
Vrije Fries X V I , blz. 269), en door kerkvoogden van S.
voor weinige jaren is aangekocht.
Er staat, behalve het vermeldde rijmpje, op »Steen en
Borchhardt" en niet »Steven Borchhardt". Voorts nog
»Ain Gosses en Klaas Pietters Kerkvoogden tot Giekerk."
Volgens vriendelijke opgave van Ds. Am. Wassenbergh,
d.d. 17 Sept. 1889.
Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 265.
Beetsterzwaag. Daar zal voor Curinea gelezen moeten
worden Cunira. Zoo de Heer Bote Westerkamp te Kortezwaag, die mij aangaande het luiden der klokken te Beets,
Beetsterzwaag, Olterterp en Zuider-Dragten het volgende
volksrijmpje mededeelde:
»Beetser brommer
Swaegster sjonger
Olterterper gaene skoan
Mar Zuid-Dragten spant de kroan."
Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 268.
Burum.
Op de klok staat, in plaats van »Steven
Borchhardt fudit", Steen en Borchhardt fudunt. Voorts
in de 5de regel in in plaats van en.
Verder wordt nog op de klok gelezen:
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ïlnto Nauta predikant te Buren. Gerrijt Hendriks en
Daniel Kiestra kerkvoogden van Burum."
Volgens den Heer Gr. de Boer, kweekeling-onderw.
Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 270.
St. Anna-Parochie. Mr. A. J. Andreæ schreef mij, 3
Juni 1888: »Het wapen op de klok aldaar bij den naam
van mijn voorzaat Henricus Andreæ is mijn familiewapen.
Het dier is een reetje ; de wagen was het wapen der familie
de Wein te Franeker, aan de onze verwant (Wein is
friesch = wagen); de moorekop herinnert zeker aan het
feit, dat een mijner voorvaders langen tijd in de Oost predikant is geweest —-. ik meen de vader van Henricus."
Verbetering van de Vrije Fries XVI,

blz. 271.

Wijnjeterp. 1768. Lees in plaats van Andries Heeres
kerkvoogd aldus: Teije Oeges, Andries Heres kerkvoogden.
Op de klok komt ook het wapen voor van den Heer
Lijcklama.
Warns. Eerste klok 1): »Amstelodami anno MDCCX.
Claes Noorden et Jan Albert de Grave me fecerunt.
Door Ordre van de Hoog Ed. Heer Grietman J. v. d.
Wayen en een sijner volmagten Tiaerd Sibles bestelt door
Claes Allerts in de maand April anno 1710."
Volgens vriendelijke opgave van de H.H. H. Dijkstra
en P. J. v. d. Veer te Koudum.
Veenwouden. Oostzijde: »Den Hooggebooren Heer Georg
Wolfgang, vrijheer tot Schwartzenberg en Hohenlandsberg,
extra ordinaris gecommitteerde ter vergaderinge van Haar
Hoogmogende en Grietman over Dantumadeel, mitsgaders
gevolmagtigde ten Landsdage den 11 October A° 1715."
Met zijn wapen.
1) Zie de 2de klok op 1528.
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Zuidzijde: »Paulus Gerbens meede-Kerckvooght van den
dorpe Feenwolden."
Westzijde: »Hermanus Mellama, luytenant collonel ten
dienst van den Lande, directeur van de fortificatien van
den Staat der vereenigde Neederlanden, capitein van een
compagnie voetknegten in 't regiment van den heeren
prinse van orangien en nassauw & kerkvoogd van den
dorpe Feenwouden den 21 October A° 1715." Met zijn
wapen, een halve arend, en een op de punt staande degen.
Boven het omschrift: »Jan Crans me fecit Enchusae anno
domini MDCCXV."
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 23 April 1889.
Opeinde (Small.) Op beide klokken »Tsiebbe Hinnes.
Willem Lambarts. Gecommitteerden. Me fecit: Jan Albert de Grave Amstelodami 17'17."
Zie Vrije Fries X V I , Hz. 145.
Harlingen. Groote torenklok: Randschrift: »Si deus
pro nobis quis contra nos. anno domini MDCCXXIIII." 1)
Dan: » Burgemeesteren Dancker (moet het ook zijn
Joncker? . . zoo vraag ik) D. Kempenaer, Claas Winsma,
Jan V. Crijtenburgh 2), Jacobus Oorver, Jan Nollides,
Simon Hiddema, Laas Haselaar, Allardus Loquaert. Ar»
nold van Idsinga, Secretaris.
Gemeentslurjden: Henderik Everts, Claas van Slooten.
Gecommitteerde Vroetschappen: Lourens Klinkhamer, Pier
Britton."
Dan verder: » Harlingen" waaronder eene voorstelling is
van Michael den draak vertredende, en van het wapen
van Harlingen.
1) Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn. In het jaar des
Heeren 1724.
2) Moet dit ook zijn Wijdenburgh ?
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Vervolgens in gekapte letters :
W 3283 P 1)
H. KEMPER. ME FECIT. 2)
A H. 3)
Volgens vriendelijke mededeeling van Ds. P. Cool en
den stadsklokkenist Radsma.
Peperga. Bovenaan is een rand, 4 c.M. breed, met
engelen. Daarbeneden is het opschrift:
»Amsteldam Anno 1725 Jan Albert de Grave fecit."
Daaronder is een rand, 10 c.M. breed, van arabesken
voorzien; en daaronder staat van de eene zijde der klok
»De hoochwelgeboren Heer J. Duco van Haren, Groetman
over West-Stellingwerf en mederaat ter Admiraliteit tot
Amsterdam." Onder dit opschrift is het familiewapen, terwijl aan de andere zijde der klok staat »Ds. Paulus van
der Vecht, Predikant tot Peperga en Blesdijke. De Bezitter Rommert Klasen en Aldert Michielse kerkvoogden
tot Peperga."
Volgens opgave van den H. B. Baas, d.d. 14 Juni 1890.
Surhuisierveen. Boven: »Jan Albert de Q-rave me fecit
Amatellodami Anno D\ 1726."
Beneden : »Jan Aldertsen Roelof ïïendiïekus Gecommitteerden van te laten gieten deze Klok."
Van boven heeft de klok een rand met Engeltjes, en in
het midden een met bloemen.
Volgens H.H. kerkvoogden, get. T. B. Schürer, scriba,
d.d. 29 Juli 1889.
1) Weegt 3283 pond.
2) H. Kcmper heeft mij gemaakt.
3) A. Harlmgcn ™ van Harlingen 1 of wellicht Ad Harlingen — tot
Harlingen?
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Balk. 1) Gfroote klok: »Amstelodami anno domini
1728 -f."
Kleinere klok: »Fecit MDCCXXVII .-. X S o l i D e o
Gloria Amstelodami. Desen is hergoten weer door order
van den Edl. Heer Reynerus Anneus Lycklama van Wijckel
Gritman over Gaesterlant & & & Anno 1727."
Volgens den adm. kerkv. P. C. Poppes, d.d. 23 April
1889.
Foudgum. Kleine klok.
Voorzijde: »Johannes Leopoldus Emanuel Coulerus Predikant te Foudgum en Eaard. Broer Jans Meinema Kerkvoogd te Foudgum. 1732."
Achterzijde: »Jonker Douwe Hessel Ernst 2) Grietman
over Westdongeradeel, In de Generaliteits Eekenkamer te
'Hage, Curator van de Akademi te Praneker."
Boven bevat de klok drie fraaie randen, en op de
achterzijde het wapen van van Aylva. In het midden heeft
zij nog rondom het volgende: »Jan Mcolaas Derk tot
Hooren Hergoot mij in den grond en weeg na behooren
702 pond."
De groote klok heeft een onleesbaar randschrift. Aan
de achterzijde twee vrouwenbeelden, en aan de rechterzijde
een vrouwenbeeld. Voorts bevat zij het Monogram van
Maria, zie Vrije Pries X V I , pi. 1 , fig. 1.
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 12 Juli
1889, get. door R. van der Woude.
Jubbega-Sehurega. De klok heeft gewoon formaat. Aan
de noordzijde staat: »Me fecit N. Muller (zie Vrije Fries
XVI, Hz. 264, bij Boornbergum) Amsteldam Anno 1732."
1) De gieter schijnt zijn naam niet op de klok geplaatst te hebben.
2) Bedoeld is, zooals hij in de Nieuwe Naamlijst der Grietmannon
staat opgegeven, Hessel Douwe Ernst van Aylva.

9
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Aan de zuidzijde: »De Hoogwelgeborene Heer Menno
Coehoorn van Scheltinga Grietman over Schoterland en
raad van state der Vereenigde Nederlanden etc. etc. etc.
1732." De klok is met een rand, waarin engelen en
kruisen, versierd, en heeft aan de voorzijde een figuur,
wellicht het wapen van Scneltinga.
Volgens den kerkvoogd J. IJ. Heida en Bote Westerkamp.
Lutkewierum. Kleine klok. Aan de oostzijde het wapen
der familie van Sminia, waarboven staat:
»Me fecit Cornelis Crans enchusae Anno 1737."
Beneden het wapen leest men: »In den jare 1737 is
deze klok gegoten door de directie van den WelEd. geb.
Heer Idzerd van Smynia 1), Grietman van Hennaarderadeel, medegecommiteerde staat in het minder getal."
Het opschrift is in Romeinsclie letters,
Volgens vriendelijke mededeeling van den Heer K. v. d.
Werf, Hoofd d. O. School.
Olde-ouwer bij Oosterhaule. De klok heeft boven een
smallen rand met engeltjes. Daaronder staat »Anno (figuur
van een ster) 1738 (olijvetakje en dan een hand) Me
(wederom het figuur van een ster) Fecit (weer het figuur
van een hand) Cornelis (weer een ster) Crans (nog een
hand) Enchusa." Hieronder is een nette breede rand.
Verder naar onderen staan zes koeien om de klok heen
(zeker eene heenwijzing naar het bedrijf der lieden te Oldeouwer) , en nog lager drie zwanen, in dezen vorm ' . ",
bij elkander. Volgens Ds. Troste, predikant te Oosterhaule,
een zinnebeeld van de vrije zwanendrift, die Olde-ouwer
vroeger had.
1) Zie Nieuwe Naaml. cl. Grietm., blz. 248.
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Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 12 Juli
get. door O. Aninga.
Makkum. Kleine klok. Randschrift: »Oijprianus Crans
Jansz. 1) Amstelodamî me fècit."
Aan de noordzijde:
»T. W. van Camstra, Grietman over Idaarderadeel en
S. K. Krijtenburg, beide kerkvoogden van Makkum 1738."
Volgens vriendelijke opgave van den "WelEw. Heer M.
H. Maas te Makkum.
Franeker. St. Maartens-toren; kleine klok; alarm-brandklok.
»Me fecit Johannes Borchhardt Groningae.
A° 1739. Soli Deo Gloria. 2)
Ik wek den Borger uit syn Rust En roep de Duisternis verdwijnen
Dient God vroeg, werkt met nieuwen lust
U rekendag zal haast verschijnen Maar hoort gij mij op ander tijt
't Is of dat vuur of "Watersnooden
U overvallen; of de dooden
TJ doet gedenken wat gij zijt.
E. Hofstede."
Volgens vriendelijke mededeeling van den Heer Secretaris J. A. Zaalberg, d.d. 19 Juli 1888.
Holdinga-State te Anjum. Hoogstwaarschijnlijk was de
klok, die Dr. Halberstadt in Leeuwarden in een verkoophuis van oudheden aantrof, en het volgende opschrift had:
1) Zie don gieter Vrije Fries XVI, blz. 295.
2) Johannes Borehardt te Groningen heeft mij gemaakt. In het
jaar 1739. Gode alleen de eer. — Zie den gieter Vrije Fries XVI,
blz. 294.
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»Groningae 1742 Feoit J. Borchardt. De Hoogwelgeboren J. Gr. V. (Bur) Maria, Grietman over Oostdongeradeel (met zijn wapen er onder). 1)
De Hoogwelgeboren Vrouw (Maria) Helena van Goslinga
(met haar wapen er onder)". 2)
afkomstig van deze State.
Dr. Halberstadt deelde mij vriendelijk dit opschrift mede.
Anjum. Kleine klok. »Eit "Wijtses, Schoolm : organist
te Anjum. J. Borchardt feoit Groningen. Anno 1742."
Toorts aan de voorzijde » Petrus Hofstede, predikant te
Anjum'; met een wapen. Op zij rechts »Ids Jacobs, bizitter van Oostdongerdeel en kerkvoogd te Anjum" met
een wapen; op zij links »Taeke Jans, kerkvoogd te Anjum" met een wapen; aan de achterzijde »De HoogWelGeb. Heer Jarich Georgh van Burmania, grietman over
Oostdongerdeel en de HoogWelGeb. Vrouwe Helena Maria
van Goslinga, sin huisvrouw" met wapens.
Volgens opgave van den Heer E. Banda, d.d. 4 Aug.
1890.
Bólsward. St. Martini-toren. Vierde klok. Zonder kunstwaarde , met het opschrift in gewone letters: »Me fecit
Oiprianus Crans Jansz. Amstelodami. Anno 1746." Hieronder staat het stadswapen, en dan op een wimpel »S P
Q B 1746." — Middellijn 1,08 ; hoogte 0,84 ; omtrek 3,42 ;
grondtoon A.
Zie M. E. v. d. Heulen, a. w. blz. 34.
Katlijk bij Oudeschoot. De klokken zijn niet groot. Eén
1) Volgens de Nieuwe Naamlijst der Grietmannen was zijn naam
Jarich Georg van Burmania, en woonde hij op Holdinga-State te Anjum.
2) Volgens de N. Naamlijst der Grietm. was zij geheeten Maria
Helena, en de dochter van den wolbekenden Sicco van Goslinga.
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persoon kan ze, zonder vermoeid te worden, een tijdlang
luiden. Zij worden op aanzienlijken afstand in de omgevinggehoord. Schertsender wijze wordt op de vraag »hoe luiden de Katlijker klokken" gezegd in de volkstaal:
si^etlik - Riik doarp
Stwoîlen en Banken."
Het cursief gedrukte moet den vollen toon hebben, en
de overige lettergrepen behooren toonloos te worden uitgesproken. Op beide klokken staat:
»Me fecit Ciprianus Crannsz Jansz. Amstellodami anno
1752."
Opgave van den Heer Bote Westerkamp te Kortezwaag.
Eestrum.
Tussohen twee kransen van eikenbladeren
staat »F. 1) Borchhardt Fudunt Enohusae. 1759. Soli Deo
Gloria." — Daar de toren veel ouder is dan de klok,
vermoedt men dat er vroeger eene oudere klok gehangen
heeft.
Yolgens den kerkvoogd 11. Zijlstra Sz.
Kooten.

sik nodig al die vreest don Heer tot Christus dienst,
dien Hemel Koning
En sla een naer geluyt wanneer de Mensch verlaat
dese aardsche woningSteen en Borchhardt Pudunt * Enchusae * 1759
Aulus van Harsma, Grietman ower Agtkaspellen, Johannes Habma Predecant in Koten en Twijzel, Tjeerd
Jannes en Sijtse Wolters Kerckvoogden in Koten."
Yolgens R. Elderingh, adm. kerkvoogd, d.d. 29 April
1889.
1) Deze F. beteekent zeker Fralres, gebroeders.
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Oudéliorne. 1) Noorder klok, prachtig versierd: »1.
Borchhardt Fudit Enohusae. Soli Deo Gloria. 1763." Aan
de voorzijde is een bloemkroon, waarin een dravend paard,
en daaronder »Jochem Jans Kerkvoogd." Aan de rechterzijde , tot den beneden rand, waartusschen een pot met
bloemen »De Hoog Edel Geboren Heer Menno Ooehoorn
van Scheltinga, grietman over Schoterland, meesterknaap
van de houtvesterie van de provincie van Friesland enz.
de Hoog Edel Geboren Yrouwe Martha Kinnema van
Scheltinga." Aan de achterzijde eveneens een bloemkroon ,
waarin een hert met opgeheven kop en een kropgans,
waaronder »Bartelt Roels Kerkvoogd."
Opgave van Bote Westerkamp.
Langezwaag. Groote klok. »Pieter Seest Amstelodami
Me Fecit. L. S. Lijklama A Nyholt Grijtman over Opsterland. H. Jongbloed Predikant in de Langezwagen.
Zipke Wilses en Hijlke Hjjlkes Anno : 1763.
Kleine klok. »Pieter Seest Amstelodami Me Fecit.
L. S. Lijklama A ïfijholt Grijtman over Opsterland. H.
Jongbloed Predikant in de Langezwagen. C. Bouwens
Kerkvoogd Kerkvoogd. Anno: 1763.
Juirijp. Boven: »J. Borchhardt fudit Enchusae."
Onder: »Lou Tjeerds en Teede Pyters kerkvoogden en
huysluiden tot Jutryp. Anno 1772.
d' Heer Grietman Jonker Siuk Gerrolt Joekema van
Burmania Bingers, Heer van Oostenbroek en Cammingaburg."
Yolgens opgave van den Heer J. L. de Mol Moncourt,
d.d. 29 Aug. 1890.
1) Het in de Vrije Fries XVI, blz. 199, opgegovene heeft betrekking tot Nije-horne.
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Makkum. Ghroote klok.
Randschrift boven:
»Anno MDCCLXXTV Joan Nicolaas Derks Jr. 1) me
fecit Horniae."
Aan de noordzijde:
»Jr. Wilco Baron thoe Schwartschenberg en Hohenlandsberg, grietman over Wonseradeel, eigenerfde ingezeten te
Mackum."
Aan de zuidzijde:
sAurelia van Haarsma Douarrière van Camstra als eigenerfde en Cornelis Gabes Riensma en Auke Annes als kerkvoogden."
Met de wapens van Schwartzenberg aan de noordzijde
en van Haarsma-Camstra aan de zuidzijde.
Volgens vriendelijke opgave van den WelEw. Heer M.
H. Maas te Makkum.
Oudehaske. Aan de eene zijde staat in gewone letters:
»i b o r ch hard" (het overige 2) is niet te lezen) en aai\.
de andere zijde: »enchusa 3) Anno 1776."
"Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 17 Juni
1889.
Oldéberkoop. »L. J. Willingo Kerkvoogd. E. v. d. Lei 4)
Predikant waren Oudeberkooper Vergooten als N. A. Knook 5)
1) In "de Vrije Fries XVI, blz. 295, komt als gieter voor oen Johannes Derek te Hoorn.
2) Hier zal wel staan fudit, gelijk op de andere door Borehhard
gegoten klokken. Zie Vrije Fries XVI onder de opschriften der 18de
eeuw.
3) Hier zal wel enchusae staan.
4) Elias van der Leij was te Oldéberkoop predikant van 1750—1790.
5) Nicolaus Arnoldi Knock was van 1780—] 788 Grietman van Ooststellingwerf. Tusschen deze jaren is dus de klok te Oldéberkoop vergoten.
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grietman.'' — Dus opgegeven door H.H. kerkvoogden Juli
1889. De volgorde der woorden op de klok zal echter
wel eenigzins anders zijn, b.v. » Vergoten als N. A. Knook
grietman, L. J. Willinge Kerkvoogd, E. v. d. Lei Oudeberkooper Predikant waren."
Nijega (Smallingerland). Groote klok. Aan de eene
zijde »Anno 1783. Me vecit. Christiaan en Jan Seest Amstelodami. De Wel Edele Geboren Heer Heotor Livius
van Haersma Grietman van Smallingerland en Gedeputeerde Staat van Friesland en de Wel Edele geboren vrouw
Catharina van Scheltinga Zijn Eds Huisvrouw/' Aan de
andere zijde »De Wel Edele Geboren Heer Heotor Livius
van Haersma Grietman van Smallingerland en Gedeputeerde Staat en de Eerzame Fokke Wijtses Dorprechter en
Ontvanger van Oudega, beide Kerkvoogden van den dorpe
Niega." 1)
Volgens opgave van den Heer O. H. Dijkstra, hoofd
der school.
Steggerda. Op de kleine, zuiderklok:
»Me fecit Christiaan en Jan Seest Amstelodami Anno
178-4." Aan de voorzijde: »Cornelis Bart Andriessen predikant , Jan Reinders, Jakob Jans Das kerkvoogden, Jan
Alberts Stelling schoolmeester." Aan den achterkant een
pot met bloemen, waarom hangend loof, en daaronder »Jr.
Willem Anne van Haren, Grietman over Stellingwerf
westende."
Op de grootere, noorderklok:
»Me fecit C. en J. Seest Amstelodami Ao 1785." Op
den voorkant »C. B. A.; J. E . ; J. J. D.; Mr. J. A.";
en op de achterzijde »W. A. van Haren."
1) De opgave van Ds. A. J. Lieuwens, zie Vrije Fries XVI, blz.
145, was dus foutief.
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Volgens opgave van den Heer Bote Westerkamp te
Kortezwaag.
Ballum op Ameland. »Me fecit Christiaan en Jan Seest
Amstelodami Anno 1784." 1)
Opgave van Baron van Heeckeren, Burgemeester van
Ameland.
Ilollum op Ameland. Boven aan de klok staat het omschrift )>Amstelodami . anno . 1787 . me . fecit. Christiaan .
en . Jan . Seest."
Voorts is er een wapen op de klok met het opschrift
»Honi . soit . qui , mal . y . pense." 2)
Lager op de klok heeft nog een opschrift gestaan, maar
het is geheel uitgekapt. Alleen is het woord »Hollem"
nog te lezen. 3)
Volgens opgaven van Baron van Heeckeren, Burgemeester van Ameland.
Snikzivaag. Boven is de klok versierd met twee breede
bewerkte randen. Tusschen deze in staat met groote letters : »L. Haverkamp me fecit Hornae/' Iets lager, ongeveer midden op de klok, leest men »Snikswaag. A°.
1787."
Volgens den Heer Homme A. v. d. Hoek, dorpsvoogd,
d.d. 2 Mei 1889.
Uüwellingerga. »L. Haverkamp Me fecit hornae Anno
1) Het Arnelander wapen komt nog voor op een steen in den
voorgevel van den toren.
2) Smaad over hem , die er kwaad van denkt. — Het wapen is
het Oranje-wapen.
3) Dit verschijnsel doet ons zien, dat de klok ouder is dan van
1787. De gieters Seest hebben zeker bij de vernieuwing der klok een
oud opschrift vernietigd, en alleen het woord Hollem behouden.
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4787. Jhr. E. S. G. J. van Burmania Rengers, Grietman
van Wijmbritseradeel. Anne Gerrits en Gabe Ennes, Huislieden en Kerkvoogden van Utwellingerga,"
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 21 Sept. 4889.
Joure. Hier zijn in den toren der Herv. kerk, gebouwd
in 4 628, vier klokken, namelijk drie luidklokken en eene,
die voor het slagwerk dient, om de halve uren aan te
geven. De grootste dezer vier dient, behalve voor het
luiden, ook om de volle uren te doen hooren, als slagklok.
De kleinste; gewoonlijk bengel genoemd, gebruikt men om
de kermis, in de maand September, in- en uit te luiden.
Vroeger werd zij ook geluid, als er van wege het Gemeente-bestuur van Haskerland bevel gegeven werd om
des winters de gladde straten met zand te bestrooien. Ook
werd zij vroeger des Zondags om 44i uur geluid, bij de
voltrekking van huwelijken. Deze kleine klok heeft aan
de eene zijde, in Romeinsche letters, het opschrift:
»L. Haverkamp me fecit Hornae.
Het vlek Joure an° 4790."
Volgens vriendelijke mededeeling van H.H. kerkvoogden,
A. S. Keveiiing, P. J. Tuijninga en Jhr. V. L. Vegelin
van Claerbergen, d.d. Juli 1889, die de opschriften (zie
voorts boven bladz. 85) lieten nazien en afnemen door
Engele Klazes Bouma, uurwerkmaker, Rinse Johannes
Veldman, timmerman, en Tjitte Everts de Haan, onderwijzer.
Wiewerd. Op de eenige klok aldaar staan de namen:
»E. H, Tenckinck 4), F. P. Kuperus en L. R. Wiersma
kerkv. te Wiewert."
Opgave van Notaris D. Cannegieter te Tzum.
1) Deze was predikant te Britswerd en Wiewerd van 16 Nov. 1794
tot 9 Aug. 1830. Zie T. A. Romein, Naaml. d. pred., blz. 352.
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Behig in Brandenburg. Klok van 1700 gegoten door Michael
Weinbolt in Dresden met het opschrift: »Erhalt uns Herr bey
deinem Wort."
R. Bergau , a. w. s. 162.
Ober-Uhldingen (Kreis-Konstanz). Eene klok van 1701 met het
opschrift »Orate pro nobis Sancta Maria et S. Wolfgangus." 1)
Eene andere is van 1780 met het opschrift: »Felix Koch me
fudit Salemi MDCCLXXX."
Kraus , Baden I , s. 552.
Löbstedt (Sachs. Weira. Eisenach). De 2de klok is in 1701 door
Johann Rose in Volkstaed gegoten , en bevat vele namen.
De 3de is in 1760 gegoten door Joh. Georg Ulrich in Apolda ,
en bevat »Gloria in excelsis Deo" , voorts vele namen , ranken- en
eikelfries , waarboven enkele tulpen zijn , en verder nog medaillons
met de worsteling van Jacob.
De 1ste klok is van 1860.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 184.
Bcrtringen (Lotharingen). In de kapel schijnt een tijd lang eene
in den lijd der revolutie aangekochte klok geweest te zijn. Vroeger
was zij in de kapel der begraafplaats te Falkenberg. Zij werd door
den klokgieter Goussel vergoten. Het opschrift luidt :
>>Jay esle donné a la Chapelle de St. GenevieiVe par les soings
de F. Francois de Mouties ermiste. Jay este nommé GenevieiVe
par M. Jean Mouton Chanoinne el D eIle Anne du Ladelle. espouse
de noble Francois Jacquemot. 1702."
. Krans, a. w. I I I , 1 , s. 36.
Glïenicke in Brandenburg. Eene kleine klok met het opschrift :
»Soli Deo gloria", dan namen , en voorts »me fecit Otto Elers
1703."
R. Bergau, a. w. s. 378.
1) Hij wordt afgebeeld met een bijl, omdat hij dien van een berg
slingerde, zoo ver hij maar konde, onder het uitspreken der woorden:
„waar ik hem vind, daar zal mijne woning zijn." Hij vond hem in
het dal bij een meer, en bouwde daar een hut en kerk. Van daar
dat hij dikwijls met eene kerk ter zijde wordt afgebeeld. Alt, a. w.
s. 164, 224 en 304. Zijn dag is 31 Oct. 994, en hij was Bisschop
te Regensburg.
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Afferden. Derde klok. »Ad majorem Dei B. V. Mariae ac S.
S. Cosmae et Damiani gloriam. Sub illuslrissimo D no Arnoldo Marchione de Schenk de Niedecken etc et Maria Cath. March. de
Hoensbrock conjugum , Pastore R. D. 1) Laur. Simons, fusa sum.
Joannes Fremi me fecit 1705." 2)
Wav. 1887 , afl. 2 , blz. 108.
Bermatingen (Kreis-Konstanz). De derde of doodklok': »0 !
sanCtl oMnes InterCeDIte pro nobls et pro abbate Antonlo plora
gens nostra." 3) — Een Chronogram , dus 1705.
Kraus , Baden I , s. 487.
Münchenroda (Sach. Weira. Eisenach). Tweede klok : Anno
MDCCV gos micli Melchior Moeringk zu Erifurdt." Rankenfries
met herten , en voorts namen.
Derde klok: »Gos inich Johann Christoph Rose in Volkstaedt
1718." Rankenfries.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 188.
Leutra (Sachs. Weiin. Eisenach). Tweede klok : »Gos mich Hieronijmus und Melchior Moeringk 4) zu Erfturdt in Volksledt." Ranken versiering met kerssen en enkele Engelenkoppen.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 169.
Züllichau in Brandenburg. De klok van 1708 , met den 146
Psalm , is door Joh. Jacobi gegoten.
R. Bergau , a. w. s. 812.
Brandenburg. De slormklok , diameter 1,70 M. . heeft aan den
hals tusschen twee ranken , Akanthus-bladeren , het opschrift »Soli
Deo gloria." Op de klok de crucifixgroep , 0,21 M. lang, en op
beide zijden een lang opschrift, behelsende de namen van elf bur1) reverendo domino.
2) Tot grooter «er van God, de zalige maagd Maria en de Heiligen
Cosmas en Damianus. Ik ben gegoten bij het leven van den zeer
aanzienlijken Heer Arnoldus Markgraaf de Schenk van Niedecken enz.
en Maria Catharina Markgravin van Hoensbrock, echtelieden, terwijl
pastoor was de eerwaarde Heer Laurens Simons. Joannes Fremi heeft
mij gemaakt 1705. — Zie den gieter Vrije Fries XVI, blz. 295.
3) O! alle Heiligen treedt voor ons en voor den abt Antonius tusschen beiden. Ween! menschenvolk.
4) Deze gieter leefde in het begin der 18de eeuw. Zie op Münchenroda.
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gemeesters en raadslieden, en de aanduiding, dat de klok 1709
imperante Friderico magno 1) gegoten is. Voorts staat nog op den
rand »me fecit Otto Elers."
R. Bergau , a. w. s. 249.
Ebringen (Kreis-Konstanz). De tweede klok: »ToMas Schalch 11
von Schafhausen || gos mich 1712."
Kraus , Baden I , s. 670.
Mysen. (Kerk afgebroken 1744). «Video cui fidas. Joannes
Ouwerkerk me fecit Amstelodami 1714." 2)
Opgave van C. W. Bruinvis.
Eolmar (Ober-Elsass). Die Schlussglocke had het opschrift :
»Gloria in excelsis Deo 3) 1715." Voor was een crucifix ; aan de
rechterzijde S. Martinus te voet met den bisschopsstaf; links het
stadswapen ; en achter een Mariabeeld.
Kraus , a. w. I I , s. 257.
Belitz in Brandenburg. Er zijn twee klokken van 1716 en 1733.
De laatste heeft het opschrift:
»David Billiz , goss willig ,
Belitz ist mein Vaterland.
Fragt man , wo der Meister her ?
Damals wohnt in Potsdam er."
Inventar der Bau und Kunstdenkmaler in der Provinz Brandenburg. R. Bergau , Berlin 1885 , s. 159.
Jenapriessnitz (Sachs. Weim. Eisenach). De eerste klok is in
1718 door Joh. Christ. Rose von Volksted in Osmansted gegoten ,
en bevat «Gottes Wort und Luther lehr vergehen nun und nimmerinehr" , en voorts schoone versiering in Akanthus-ranken. — De
2de klok is van 1820.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 159.
Koudewater. De klok , van daar afkomstig , doch nú versmolten,
had het opschrift: »Soli dei 4) gloria. Qurin de Visser, Rotterdami. 1721."
Tijdschr. v. Noord-Brab. Gesch. enz. , no. 3 , 1 Nov. 1885.
1) onder de regeering van Frederik den Groote,
2) Er zal wel op de klok staan „vide cui fides".
3) Eere zij God in de hoogte! — Deze klok is afgenomen in 1/92.
4) Zeker moet dit deo zijn. — Gode alleen de eer. Qurin de Visser
van Rotterdam. 1721.
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Kleinschwabhausen (Sachs. Weim. Eiscnach). De tweede klok :
»Gos mich Nicolaus Jonas Sorber in Erfurt anno 1721." Dit staat
tusschen twee kransen van bladeren. — De derde klok heeft »Haec
campana postquam disrupta denuo fusa est" , en vele namen.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 161.
Jena. Stadskerk. De vierde klok: »\venn mein schall durch
deine lueffte dringt so schaffe das bei dir des höchsten lob erklingt.
Dispulsam me maleque-reparatam D. Wilhelmus Reineccius et Heinricus Fridericus Rostius Consules, necnon D. Joannes Adolphus
Furstenau syndicus fundi denuo curabant per Nieolaum Jonam Soberum Erffïirtia A. C. MDCCXXIII." Voorts Akanthus-bladeren ,
en de wapens van Saksen en Jena. Zij is in doorsnede 78 c.M.
Dr. P. Lehfeldt, a. w, I , s. 103.
Usselkirchen in Lotharingen. De eene klok is gegoten door
»Ignatius Thouvenel et Claude Richet et Louis son fils 1723." De
andere is uit de 19de eeuw , met het opschrift »J. Perrin fondeur
de cloches à Macboucellee Canton de Clermont dep. de Hte Marne."
Kraus, a. w. I I I , 3 , 994.
Weida. Wiedenkirclie. De groote klok werd in 1722 door den
bliksem zeer beschadigd. In 1729 werd zij , op aandrang deiburgers , hersteld , en heeft het opschrift:
»Gloria digna Deo , sine fine excelsa tenenti, Pax urbi nostrae ,
gaudia vera bonis." 1) En voorts »Aus dem Feuer bin ich genossen,
Meister Martin Heinzen in Leipzig het mich umgegossen."
Kuno Walther, Das alte Weide , s. 16 u. 17.
Krîppendorf (Sachs. Weim. Eisenach). »Gott zu ehren ist diese
Glocke auf der Kirchen u. Gem. kosten umgegossen im Evangel.
Jubeljahr 1730. — Hilff lieber Herr und Gott dass jeder Glockenschlag den sundern hie zur buss ans hertze schlagen mag." Dan
namen , en het Saksische wapen met het omschrift »Herr Ernst
August Hertzog: zu Sachsen Weimar." Voorts nog : »durch Gottes
hülffe goss mich sJohann Christoph Rose in Apolda." Eindelijk
weer namen.
Dr. P. Lehfeldt a. w. I , s. 163.
1) Eene waardige eere zij God, die zonder einde in do hoogte
zetelt; vrede zij onze stad, ware vreugde den braven.
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Haarlem. Op de klokjes van Damiate , of Piet en Hein, staat
op beiden : »Amstelodami me fecit Anno 1732."
Volgens de gedrukte lijst van 1879, mij gezonden door den Heer
Gonnet.
Bergen. »Ciprianus Crans Janzoon Amstelodami me fecit 1735.
Willem Adriaen Grave van Nassou Heere van Bergen."
Nadat deze klok gebarsten was, stond op de nieuwe: »Joan
Nicolaus Derck me fecit hornae anno domini 1759. Willem Adriaen,
grave van Nassau, vriheer van Bergen. Gerrit Sumery schout
Adriaan Vlaming secretaris van de heerlijkheid Bergen."
In 1869 is ook deze klok gebarsten, en in 1888 besloot men
tot vervanging door een nieuwe.
Opgave van C. W. Bruinvis.
Eolmar (Ober-Elsass). De 12 uurs klok had : »Laudate Dominum omnes gentes ; laudate eum omnes populi. A fulgure et tempestate libera nos Domine. MDCCXLI." 1) Boven zag men God den
Vader met 5 Apostelen. Voor , een crucifix , dat de boetvaardige
zondares omvatte. Op de rechterzijde was het wapen van het Stift,
namelijk een bloot zwaard, alsmede de zoogenoemde Kolmarder
Spoor. Op de linkerzijde was St. Martinus te paard. Achter was
de Moeder met het Miïd en een schepter. Onder om las men de
namen der gieters : »Nicolas et M. A. Claude les Rozier et J. Caudvillier m' ont faite." — Deze klok is afgenomen in 1792.
Kraus , a. w. I I , s. 256.
Kolmar (Ober-Elsass). In 1741 werd aldaar de groote klok in
de Spitalkirche vergoten. Hr. Stättmeister Scherlepaur liess die
Worte : »Gott allein die Ehre , und sonst niemand mehr" urn den
rand giessen. Die Röm. Cath. Hessen die letzte Hälfte nachher
wieder wegfeilen.
Kraus, a. w. I I , s. 241.
Ueberlingen (Kreis-Konstanz). De klok Metzkrin , 49 ctr. zwaar,
4 ' 3 " 2 " ' hoog, k'1"k'"
wijd, bevat in drie rijen »Dum regimini Uberlingiano praesidebant nobiles domini consules Josephus
Antonius Guidobaldus Koler de Sandholz et Zunderberg et Joannes
Leopoldus de Haupert necnon Heinricus Antonius de Freyenthal
1) Looft den Heer alle heidenen; prijst Hem alle volkeren. Bevrijd
ons, o Heer! van bliksem en onweer!
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urbis ammanus elaboravit me sumptibus reipublicae Petrus Ernestus
Lindaviensis anno 1741." 1) En dan :
»Die Metzlerin bin ich genannt
Wie schon von altem her bekannt.
Zu Gottes Wort und Dienst dich bschaid
Verzer die Wetter, dien zu Laid.
Ich muss solang die stund andeuthen
Bis endlich dir ins Grab muss leuthen."
Zij bevat de relief beelden : 1. De gekruisigde met het schrift
»f Filius ecce dei patitur pro crimine mundi." 2) 2. S. Nikolaus
met »f Ecce Nicolaus templi patronus et urbis." 3) 3. De Drieëenheid met »f Unicus in trino deus et trinus in uno." 4) 4. Maria
met »f Virgo dei genitrix pro nobis omnibus ora." 5)
Kraus , Baden I , s. 613.
Burgau (Sachs. Weim. Eisenach). Er zijn drie klokken. 1.
»FaVente ernesto aVgVsto hereDItateM prlnCIpatVs IsnaCensIs
obtlnente nos tres e qVatVor refVsae. 6) Joh. Heinrich Graulich
gos uns in Ammerbach MDCCXLI." koorts een Fries van granaatappelen tusschen ranken en bessen. Engelenkoppen aan het hangsel.
103 c.M. in doorsnede. 2. heeft hetzelfde, maar de naam »Joh.
Heinrich" , staat in gothische minuskels. 3. als bij 2 . , bladspiraalornament en Engelenkoppen.
Dr. P. Lehfeldt, a. vr. I , s. 21.
Ueberlingen (Kreis-Konstanz). Het vrouwenklooster ad S. Gallum
heeft twee klokken. De 1ste bevat: »A fulgure et tempestate
1) Toen de edele Heeven J. A. G. Koler von Sandholz en Zunderberg en J. L. von Haupert als burgemeesters en H. A. von Freyenthal als stads-secretaris aan het hoofd van de regeering te Ueberlingen
waren heeft mij Petrus Ernst van Lindau, op kosten van de stad,
gemaakt in 1741.
2) Zie Gods Zoon lijdt voor de zonde der wereld.
3) Zie Nicolaus, de patroon der kerk en der stad.
4) Ben God in drie, en drie in één,
5) Maagd, moeder Gods! bid voor ons allen.
6) Wij drie (klokken) zijn uit 4 vergoten, onder begunstiging van
Ernst August, ervelijk bezitter van het vorstendom Eisenach. — Het
opschrift is een chronogram, en bevat als zoodanig het jaartal 1741.
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libera nos Domine Jesu Christe. 1) A° 1746" en de beelden van
S. Anna en S. Dominicus.
Kraus , Baden I , s. 622.
Weisenhurg in Brandenburg. De middelste, klok aldaar heeft het
opschrift : »Ich war die dritte Glocke in Wiesenburg ; durch mich
wurde zur Schule gelautet. Drum Mess ich Schulglocke. Ich war
vom Gewichte, wog 4} Cr., gab schlechten Geklang unt halte eine
proportion , wie ein Altenburgischer Bauerhuth. Dahero der Kon.
Pohl. und Chur sachsische General-major und Amtshauptman ,
Adam Friedrich Brand v. Lindau als Collator der Wiesenburgischen
Kirchen und Parochien entschlos , mich durch den Glocken-giesser
von Leipzig Johann Georg Beuteln in eine andere form zu bringen,
wie ich jetzo zu zehen bin. Des Collators Gemahlin die Wohlgeborne Fráu Henriette Helena Brand von Lindau geborne von Oppen
aus dem Hause Fredersdorf gab den übrigen Metall, dass ich also
sieben Ctr. wiege. Durch Feuer und in diese form ging ich den
September 1748."
R. Bergau , a. w. s. 776.
Eg-mond aan den Hoef. »Ao 1750 heeft Jan Verbruggen mijn
voor het dorp Egmonoj op den hoev doen gieten."
Opgave van C. W. Bruinvis.
Arendonk. De groote klok draagt rond de kroon het opschrift :
«Festivum triadis venerandae persono cultuin. Unigenae proli,
matri, Josepho dedicata. Alexius Petit me fudit A° 1751." 2)
Onder dit opschrift zijn de beeldtenissen der H. familie gegragraveerd met de namen Jesus , Maria , Joseph.
Ch. Ag. Melvaarts, a. w. , blz. 176.
Leutkirch (Kreis-Konstanz). De grootste klok (van welk jaar zij
is blijkt niet duidelijk , waarschijnlijk van 1752 ; er zijn 5 klokken van 1654, 1752 , 1825 en 1861) heeft aan de kroon «Subsidie- nos , Trine , tuo tueare ! Johannes instrue loquacem lingua
1) Bevrijd ons van bliksem en onweer, Heere Jezus Christus!
2) Ik luid den schoonen dienst van het te eeren drietal. Gewijd
ben ik aan den eengeboren Zoon, de Moeder en Joseph. Alexius
Petit heeft mij gegoten in het jaar 1751. — Zie een lid dezer familie
Petit, die nog bestaat te Aarle-Kixtel en vele klokken giet, in Vrije
Fries XVI, blz. 297 en 298.

10

Wumkes.nl

146

KLOKKEN UIT

silere (sistere) loqui" 1) ; voorts de relief-beelden van Johannes Ev.,
Johannes van Nepomuk 2), Joh. d. Dooper en het Salemsche wapen
met de woordeu »Hanc Deo Trino et Sancto Joanni Anselmus 3) ,
(aan het kruis) Sigilli saeramentalis Protomartyri — inter nobis
(nos) mulierum Maximo •— Discipulo quem diligebat Jesus." 4)
Kraus , Baden I , s. 512.
Fulüngen (Lotharingen). »L' an 1754 jay este benite par
Mr
curé de Fouligny et jay eu pour parain Mr.
Daniel Dalencon ancien capitaine d' infanterie seigneur de Chevallins et pour Maraine demelle Marguerite Gondeville épouse de sieur
François Kenetler eschevins 5) et François Paral. f. p. Jean Bideau
â Metz."
Kraus , a. w. I I I , 1 , s. 152.
Ueberlingen (Kreis-Konstanz). In de voormalige kapel van het
huis der Heeren von Pflummern hing een klokje , 1 ' hoog , met
het opschrift »S. Josephus. S. Barbara. orate pro nobis. 6) Durch
Feur und Hitz bin ich geflossen. Leonh. Rosenlecher zu Constanz
hat mich zur Ehre Gottes gegossen. A. 1755."
Kraus , Baden I , s. 652.
1) Bewaar ons door Uwe bescherming, Drieeenige! — Johannes!
leer den babbelaar op te houden met de tong te spreken.
2) Joh. v. Nepomuk was, volgens het verhaal, domheer te Praag
en aalmoesenier bij koning Wenzel. Toen hij weigerde de biecht van
diens vrouw Johanna te verraden, zou deze koning hem in de rivier
de Moldau hebben laten verdrinken, zoodat hij als martelaar stierf.
Zie Theol. Univ. Lexikon, Elberfeld 1869, I, s. 419.
3) Anselmus was een abt van het klooster Salem van 1746—1788.
Zie Kraus, a. w. s. 560.
4) Anselmus heeft deze (klok gewijd) aan den Drieeenigen God en
den Heiligen Johannes, den eersten Martelaar van het sacramenteel
teeken, onder ons den grootste van vrouwen (geboren), den leerling,
dien Jesus lief had. — Van Joh. den Apost. wordt gezegd, dat hij,
onder keizer Domitianus veroordeeld is geworden tot den giftbeker,
maar dat hij, eer hij dien dronk, over dien het teeken des kruisses
maakte, zoodat het gif in de gedaante van een slang er uit ging, en
de drank hem onschadelijk werd. Zie Alt, Heiligenbilder, s. 81, 82.
Van daar staan de woorden „Sigilli—Jesus" op de klok op een kruis.
5) schepen, wethouder.
6) bid voor ons.
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Bürgel (Sachs. Weim. Eisenach). Op eene der drie klokken aldaar , gegoten door Georg Ulrich in Apolda in 1758 , staat: »Ich
rufe Gottes Volk zusammen, Gieb Gott nur nicht bei Feuerflammen."
Dr. P. Lehfeldt , a. w. I , s. 17.
Hees bij Nijmegen. »Soli Deo Gloria. Steen en Borchardt fïïdunt Enchusae 1759."
Er staat voorts op een dubbele adelaar gedekt door keizerl.
kroon , op de borst een schildje met een leeuw , en dan
»Die Stat Nijmegen."
Nav. 1888 , all. 7 , blz. 400.
Garding (Sl.-Holstein). Terwijl daar eene klok oud en zonder
schrift is , eene tweede Dr. R. Haupt onbekend was, eene derde
door hem betiteld wordt »1585 (in Garding gegossen P) unzugá'nglich" , is er eene vierde met het opschrift :
»1762. Me fecit Joh. Biber et Sohn in Hamburg."
R. Haupt, a. w.
Marter (Lotharingen). «Monsieur . les . parain . et Nicolas .
Houillon ensien . mair . rantier . est . pour mareine Chaterine
Helstoft' fame de Charel Kuisinier tout deux dudilieux. iapartien a
Macher fait par. D. Pottier de Crehange 1763."
Kraus , a. w. I I I , 1 , s. 293.
Alteng'ánna (Sachs. Weim. Eisenach). De derde klok aldaar (1
en 2 zijn van 1820 en 1833) is van 1767 , en gegoten door J.
Georg en J. Gottfr. Ulrich in Apolda , onder Bar. v. Berlepsch ,
Land- en Stadhouder C. F. Krumbholz, H. T. Praef. Ballav.
Thuring, wiens wapen er op staat. Voorts een Fries van Rococoschelpen in bladwerk.
Dr. P. Lehfeldt, Bau u. Kunstdenkmaeler, Thueringens I , s. 4.
Grossscliabhausen (Sachs. Weim. Eisenach). De 1ste klok van
1767 , gegoten door de Gebr. Ulrich in Âpolda , bevat »Es rufl't
mein schall euch überal von weltgetümmel hin nacli dem himmel."
Er komen vele namen op voor , eene reeks van Akantlius-bladeren,
en het Saksische en Ulrichsche wapen. —• De 3de klok van 1796
is van dezelfde gieters , en bevat ook vele namen. De 2de is van
1853.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 69.
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Weim. Eisenach). Op de 2de en 3de klokken
1859) : »Gloria in excelsis Deo. — Durchs feuer
kosten der Genieinden Itunilz und Laesan goss
und Joh. Goltf'ried Ulrich in Apolda. 1769." —
Saksische wapen.
, a. w. I , s. 166.

Elhurg.
1. »Borghardt Enoehusae A° 1770." 1)
2. «Elbiiro-. A° 1770."
Nav. 1887 , all. 2 , blz. 109.
Hasl. Werner in Kist en R,. arch. I , blz. 99.
Sitscli (Lotharingen). »Laus honor et gloria in excelsis sit tibi
Domine. Matrina praenobilis I) na Baronissa de Vitzthum nata
îoltzer. Palrinus praenobiltó D"ns Georgius de Colgrave abbatiae
Sturzelbrunensis prior."
Onder : »In Zweybruck gos mie Christian Conturie et Christophe
Klein , anno 1772."
Kraus , a. w. 111, 1 , s. 43.
Loheda (Sachs, Weim. Eisenach). Twee klokken van 1772. 1.
»Kom Lobeda liöre du des Slöchsten Lehre. Gloria et pietas majorum me scissain refundi curavit a N. J. Sorbero. 1772." 2) 2.
»Ibidem i'usa et restaurata cum illa media a N. J. Sorbero Erffurthi
1772. 3) Wenn du meiu Sehall hcirest, kom dus du Gott erest."
De derde klok is van 1857.
Br. P. Lehleldl, a. w. I , s. 176.
/Formhoul (Fransen-Vlaanderen). In het laatst der 18de eeuw
hingen daar vier klokken , met de volgende opschriften :
I. Reiusa et aueta expensis amplissiiui Domini Van de Weghe,
Abbatis S. Winnoci, Comitis , • Toparchae et magni decimatoris de
Wormhout, Pastore R. D. P. C. Blanckaert, benedicla sub nomine
S. Martini dato a D. Martino Schelle Ballivo et I). Beatriee Dufloeq , anno 1774. 4)
1) Zie den gieter Vrije Fries XVI, blz. 294.
2) De roem en vroomheid der vaderen hebben mij, toen ik gebarsten was, doen herstellen door N. J. Sorbor. 1772.
3) Insgelijks gegoten en hersteld met; de middelste klok door N. J.
Sorbor te Erfurt 1772.
4) Vergoten en vergroot op kosten van den zeer aanzienlijken Heer
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2. Reiusa et aucta sumptibus Parochiae de Wormhout, Pastore
R. D. P. C. Blanckaeri , benedicta sub noinine B. D. V. Mariae
dato a Domino Carolo Van Amandel collegiali Magist. Eerg. et
Maria Th. De Langhe uxore Th. Labaeye hooftinaimi , anno
1774. 1)
3. Refusa et aucta expensis Parochiae de Wormhout, Pastore
R. J). P. C. Blanckaert, benedicta sub nomine S. Winnoci dato
a Th. Labaeye hooftmanno et Petronilla Rousseville uxore Lud.
Coudeville fabricae magisiri , anno 1774. 2)
4. Noviter fusa expensis Parochiae de Wormhout, Paslore R.
D. P. C. Blanckaert, benedicta sub .nomine S. Josephi dato a Winnoco Van Peene et Joanna Thcresia Coudeville uxore Jacobi Blavoet,
anno 1774. 3)
Van de Weghe, Abt van St. "Winnoeus, Graaf, Hoofd en groot tiendheffer van Wormhout, terwijl pastoor was de .Eerw. Heer P. C,
Blanckaert. Gewijd onder den naam van den H. Martinus, gegeven
door den Heer Martinus Schelle Baljuw en Vrouwe Beatris Duflocq
in het jaar 1774.
1) Vergoten en vergroot op kosten van de Parochie van Wormhout,
toen pastoor was enz., gewijd onder den naam van de zalige Vrouwe,
de Maagd Maria, gegeven door den Heer Carel van Amandel, Meester
van het Collegie Berg en Maria Th. de Langhe vrouw van Th. Labaye hoofdman, in het jaar 1774.
2) Vergoten en vergroot op kosten van de Parochie van Wormhout,
toen pastoor was enz., gewijd onder den naam van den H. Winocus,
gegeven door Th. Labayo hoofdman en Petronilla llousseville huisvrouw van Lud. Coudeville, fabrieksm eester, in liet jaar 1/74. — De
H. Winocus was een hartelijk biechtvader, van wiens leven veel
deugden en wonderen verhaald worden. Hij achtte het groot zijne
onder hom geplaatste Broeders te dienen, daar ook Christus gekomen
was om te dienen en niet om gediend te worden. Wat anderen
schuwden als eene verachtelijke zaak, dat nam hij op zich zonder
tegenspraak, hoewel hij van vorstelijken adel was, en bekleed met
de waardigheid van Abt. Hij dreef met eigen handen langen tijd een
molen tot nut zijner Broeders en der armen. Hij is begraven in het
landschap Berg, in het klooster Boromhalt. Zie Canisius Martyrologium fol. 332.
3) Op nieuw gegoten op kosten van de Parochie van Wormhout,
toen pastoor was enz., gewijd onder den naam van den H. Joscph,
gegeven door Winocus van Pccne en Joanna Thcresia Coudeville,
vrouw van J. Blavoet, in liet jaar 1774.
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Buitendien droegen deze klokken nog alle vier het opschrift
»Deum colo , festa decoro , defunctos ploro." 1)
Er hangt er nú maar ééne meer. De andere zijn in het laatst
der vorige eeuw door de republikeinen gestolen , en deels tot kanonnen , deels tot halve-stiiiverstukken omgesmolten.
Johan Winkler, Nav. 1889 , afl. 1 , blz. 37.
Siürzelhronn in Lotharingen. Terwijl de eene klok , na de revolutie , te Haspelsclieid kwam , (zie Maria-klokken) geraakte de
andere naar Wolmünster (Bitsch) met het opschrift : »•}• In Stürzelbronn renovata ad usum eccl. paroch. de Volmünster. Rectore du
Roupe , 1*774" , en dan »J. B. Bollee nous a fait."
Kraus, a. w. I I I , 3 , 957 en 958.
Taiqmdel (Sachs. VVeirii. Eisenach). De 1ste klok »1775, Anna
Amalia, von A. J. C. Ulricli in Apolda", met wijnranken rondom.
Be 2de »1793, Carol. Augustus, Dux Sax. Vina et Jena , von
Gebr. Ulrich in Apolda."
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 202.
Bingen (Lotharingen). »En 1778 iay été bénite pour parrain
Mr. Anne François tre digne prétre et curé de St. Laurent pour
mareine Marie Catherine Louis née Ie 17 aoust 1767 fille de Jean
Louis laboureur auclit St. Laurent et de Marguerite François nièce
audit curé."
Onder : »Les Farnier nous ont faites."
Kraus, a. w. I I I , 1 , s. 41.
Hegne (Kreis-Konslanz. ScMoss). In den toren van het kasteel :
»Durch Feir und Hiz bin ich Geflosen. Leonhar Rosenlecher hat
mich zu der Ehre Gottes Gegos [| sen in Costant [| 1781 || S.
Trinitas unus Deus miserere nobis." 2)
Dr. Kraus, Die kunstdenkmaler des Grossherzogthums Baden
I , s. 69.
UnterwöUnitz (Sachs. Weim. Eisenaeh). 1ste klok : »Alles was
odem hat lobe den Herren. — Mich goss J. C. und J. H. Uhlrich
aus Apolda 1782."
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 219.
1) Ik eer God, versier de feesten, beween de dooden.
2) Heilige Drieê'enheid, één God, erbarm U over ons!
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Werkewitz (Sachs. Weim. Eisenaeh).
De 1ste klok bevat rijen van Akanthus-bladeren , en dan »Gloria
in excelsis Deo. Me fuderunt Ulrich fratres Apoldae anno
MDCCLXXXIIIL" Voorts het wapen van Keur-Saksen. Zij is in
doorsnede 100 c.M.
De 2de klok is gelijk aan de 1ste , maar heeft in plaats van wat
op de 1ste staat »Concordia res parvae crescunt" 1) , en nog het
wapen van Apolda. Zij is in doorsnede 80 c.M.
De 3de heeft rijen van palmbladen, en dan »Da pacem domine. 2)
Me fuderunt Ulrich fratres Apoldae MDCCLXXXIIIL"
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 192.
Pôppendorf (Sachs. Weim. Eisenaeh). De eerste klok is van
1786 , en gegoten iu Laiicha , en bevat »Gloria in excelsis."
De 2de »Gloria in excelsis Deo. Me fuderunt Ulrich fratres
Apoldae MDCCLXXXVI.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 194.
Bermatingen (Kreis-Konstanz). De elfuursklok , Rococo, met
majiiskel-opschrift: «Christus Imperat |J Christus Regnat 11 Christus
Vincit. 3) || Felix Koch me fudit, Salem 1799."
Kraus, Baden I , s. 488.

1) Eendracht maakt macht.
2) Geef vrede Heer!
3) Christus beveelt, Chr. regeert, Chr. overwint.
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Klokken uit de 19de eeuw.

Verbetering van de Vrije Fries XVI, bh. 281.
Wijnjeterp, 1822. Op deze klok is ook het wapen van
de familie van Lijnden.
Verbetering van de Vrije Fries XVI, bh. '281.
Ilijdaard, Op de klok aldaar komt nog voor een jachtveld , in vakken verdeeld, met eenige variatie, bestaande
in een huis of torentje of eenig opgaand geboomte. 1)
t i Volgens opgave van G. v. d. Kam, H. d. S.
Verbetering van de Vrije Fries XVI, bh. 285.
Nijëberkoop. Het jaartal is niet 1 8 8 3 , maar 1884,
volgens opgave der kerkvoogden in Juli 1889 , get. door
L. G. Brouwer.
Banda Neira (Neerl. O.-Indië). Op de klok aldaar, gegoten door de firma Haak te Utrecht, en bestemd voor
de Protestantsche gemeente, staat onder anderen:
»'k roep tot gebed de Ohristenschaar,
'k lui ter hulp bij brandgevaar,
'k geef de dooden het geleide
Zoo dien ik God en Zijn gemeente beide." 2)
Heerenv. Courant van J. Hepkema, d.d. 4 Juni 4890.
Opgave van den Heer B. Westerkamp.
1) Zie ook bij Drachtster-Compagnie en Aalsum.
2) Hoewel er geen jaartal is opgegeven, behoort deze klok zeker
tot de 19de eeuw.
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Nes op Ameland. De klok aldaar heeft het omschrift:
»Deze klok weegt 383 Ned. ponden. Grietenij Bestuur
van Ameland W. R. J. D. van Heeckeren, D. J. de
Beer, J. Scheltema. Hergoten door A. H. van Bergen en
Zoon Jr. te Midwolde Anno 1832."
Volgens Gr. Postma, hoofd der school.
JVes op Ameland. R.-O. kerk. De klok dezer kerk
werd vroeger te "Wijtgaard gebruikt, en was aan de R.-C.
gemeente aldaar geschonken door den Heer van Middagten.
De Eerw. Pastoor v. Schelve zond ze in 1878 ten geschenke aan Nes, toen men hier een nieuwe kerk bouwde.
Opmerkelijk bij dit klokje is, dat het de eerste klok is,
die, na de Hervorming, in Friesland door Catholieken op
hunne kerk werd geplaatst, dus de eerste Roomsche klok
in Friesland na de Hervorming. Het opschrift luidt:
» Geschenk van den Jonkheer R. W. van Middagten.
Anno 1832."
«••*

Volgens vriendelijke opgave van den Eerw. Heer O. A.
Scholten, Pastoor, d.d. 3 Aug. 1889.
Koudum. Er zijn drie klokken. 1) Op 1 en 2 staat
»1832 Petit et Fritsen me fuderunt." Op 3 staat:
»In den jare 1832 werd deze klok gegoten en gehangen
in den toren te Koudum toen aldaar Grietman was Jonkheer Tjalling Menno, "VVatze Baron van Asbeck, destijds
als Majoor aan het hoofd van een Batf011 Friesche Schutterij
ter verdediging van Koning en Vaderland uitgetrokken,
toen assessoren waren den old zeekapitein Murk Lelsz
1) Deze nieuwe klokken
instorten van den toren
de Leeuw. Courant van 1/
858 H.K. — In hetzelfde
voor Koudum van 410 en

waren daar zeker noodig geworden na het
13 Aug. 1830. Zie hiervan het bericht in
Aug. 1830, no. 66. — De 3de klok weegt
jaar goot dezelfde firma nog twee klokken
231 H.K.
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Hoffman en Atze Wijtses van der Zijpp en Kerkvoogden
Jan Albarda Gferlsma, Willem Dirks Jaarsma en Bauke
Cornelis Kramer. Petit en Fritsen me fuderunt."
Bij het gieten waren tegenwoordig G-eneraal Knotzer
met zijn staf-officieren, Majoor van Asbeck en ongeveer
twee honderd andere officieren van schutterijen.
Volgens vriendelijke opgave van den Heer A. Fritsen
te Aarle-Rixtel, en ook van de H.H. EL Dijkstra en P.
v. d. Veer te Koudum. De firma Petit en Fritsen, vermeld in de Vrije Fries X V I , blz. 297 en 298, heeft meer
dan duizende klokken gegoten. De Heer Fritsen heeft
eene ervaring van ruim 50 jaren in het vak, en goot in
dien tijd nagenoeg 3000 klokken.
Sneeft. In de vroegere, thans afgebroken, R.-K. kerk
alhier hing de klok, die nú in de R.-K. Parochie-kerk te
galk hangt, en het opschrift heeft:
»Renata libertate cultus, per ducentos circiter annos oppressa, ego primum Snecae fideles in templum convocavi
anno 1836. Venite adorare. Petit et Fritsen 1) me fuderunt." Deze klok weegt 288 H.K.
Aldus vriendelijk opgegeven door de H.H. Postma,
pastoor, en J. Honig, doopsgez. pred., beiden te Balk.
Harlingen. »Me TJnXIt CorneLIUS LUDoVICüs. 2)
Petit et Fritsen me fuderunt."
1) Dezelfde firma goot in 1822 voor Sneek eene klok van 535 H.K.
Het opschrift beteekent: „Toen de vrijheid van godsdienst, na eene
verdrukking van ongeveer 200 jaren, hersteld was, heb ik de geloovigen van Sneek in den tempel voor het eerst saamgeroepen in het
jaar 1836. Komt aanbidden! Petit en Fritsen hebben mij gegoten.
2) Hier schuilt het jaartal 1838 in het opschrift. De klok weegt
366 H.K. — Dezelfde firma bezorgde in 1881 nog eene klok te Harlingen van 2392 H.K. — Het opschrift beteekent „Cornelis Lodewijk
heeft mij gewijd. Petit en Fritsen hebben mij gegoten.
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Terschelling.
»Steeds naar

mijn stem te hooren, Gra er vast geen
tijd verloren

Dat ik dan ook nuttig zij: voor het heil der burgerij.
Petit en Fritsen fuderunt 1838."
Heerenveen.

»LUDgero obLata Ut ViVos YoCet Mor-

tUos pLangat fULgUra

frangat.

1) Petit et Fritsen me

fuderunt."
Wetzens.
wolde."

»A. H. van Bergen en Zoon b. R. te Mid-

De versieringen zijn eene kerk en molen. 2)

Yolgens den kerkvoogd F . T. Wiersma.
Blesdijke.

»A. IL van Bergen en M. A. van Bergen te

Midwolde, Me fecerunt Anno 1844."

Voorts is de klok

voorzien van een ongeveer 10 o.M. breeden band,.^waarop
eene jacht is afgebeeld.
Volgens opgave van

den Heer B. Baas, h. d. s, te

Blesse, d.d. 28 Juni 1890.
1) Het jaartal 1840 schuilt hier in liet opschrift. De klok weegt
506 H.K. —• Het opschrift beteekent: Zij (namelijk de klok) is aan
Ludger gewijd, opdat zij de levenden roepe, de dooden betreurc, de
bliksems verbreke! Petit en Fritsen hebben mij gegoten.
2) De Heer van Bergen schrijft mij in zijnen brief d.d. Y] Mei
1889, dat hij in zijne boeken niet vinden kan, dat door hem ooit
eene klok aan Wetzens is geleverd. Hij vermoedt daarom, dat deze
klok op de lijst der klokken, door hem vergoten, voorkomt onder
den naam Metzlawier, en dan van 1842 zijn zal.
De versieringen kerk en molen behooren, volgens zijne opgave tot
een zoogenaamd jachtsluk, door hem meermalen op klokken gegoten.
Muzikanten, jagers, kerk en molen kornen daarin voor. liet model
daarvoor is nog in zijn bezit, (Zie ook Drachtster-Compagnie).
Wat de twee teekens achter Zoon beteekenen, weet hij niet te verklaren. Ik vraag daarom, of zij wel juist zijn afgenomen? Staat er
soms ook F R = fecerunt ? Of b V =r bij "Winschoten, zooals op
de klok van dezelfde firma te Drachtster-Compagnie ?
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Bolsward. »Jesus . Maria . Franciscus . Petit en Fritsen
me fuderunt 1846." 1) Deze klok weegt 1160 H.K.
Oldetrijne.

Boven om de klok is een gebloemde rand,

voorstellende een woud met jagers,
Daaronder

drijvers en honden.

staat rondom de klok »Oudetrijne 1847.

Her-

goten te Midwolde door A. H. van Bergen." ' Daaronder
weer

een bewerkte rand, voorstellende boomen, bloemen

en planten.
Volgens den Heer

A. Fabriek,

adm. kerkv., d.d. 1

Mei 1889.
Workum.

»Sancto Werenfrido

1852.

Petit et Fritsen

fuderunt." 2) De klok weegt 372 H.K.
1) Dezelfde gieters goten in 1846 nog eene tweede klok voor den
H. Franciscus van 561 H.K., en in 1850 eene van 359 H.K. voor
den H. Martinus, beide te Bolsward.
•52) Deze firma, die meer dan 1000de klokken goot en gevestigd is
. te Aarle-Rixtel, bezorgde, volgens opgave van den Heer A. Fritsen
ook nog klokken te:
Knijpe in 1831 van 516 H.K.
Oostrnm in 1815 van 330 H.K.
Roodhuis in 1850 van 208 H.K.
Heeg in 1876 van 887 H.K.
Leeuwarden in 1883 van 290 H.K. voor de school.
Warstiens in 1882 van 940 H.K.
Wytgaard in 1875 drie klokken van 1742, 862 en 488 H.K.
Dokkum in 1878 van 800 H.K.
Compagnie, onder Hoornsterzwaag, wellicht in 1870.
Zij bezorgde in 1870 te Venray eene klok van 7940 H.K., waarop
de beelden van Jezus, Maria, Joseph en de Apostelen voorkomen, en
gelezen wordt:
„Jesu f Mariae f Joseph f ac f apostolis f dicabar f Petrus f
vocor f."
Zij werd bekroond te Weenen 1873, Amsterdam 1883, Antwerpen
1885, telkens met den hoogsten prijs, en te Antwerpen in 1885 ook
nog met den eenigst gegeven prijs'voor de Unisson der 8 klokken
zonder afdraaien in harmonie gegoten.
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Delfstrahuizen. De klok heeft alleen »J. Zimmerman
Amsterdam 1854" tot opschrift.
Volgens mededeeling van den Heer H. W. Henschen,
d.d. 2 Oct. 1888.
Winsum. Op de nieuwe klok, gegoten in 1855, staan
de namen van: Jhr. E. D. van Beijma, Burgemeester; J.
van Loon, Secretaris; en voorts die der kerkvoogden.
Volgens vriendelijke opgave van den Heer J. v. Loon,
d.d. 22 Oct. 1888.
Cubaard. 1) Groote klok, in drie rijen:
1. Gegoten in het jaar 4858, toen in Hennaarderadeel
Burgemeester was Mr. Cornelis
2. Wichers Wierdsma en Secretaris Johannes van der
Woude en Kerkvoogden van
3. Cubaard waren Eintje Jans Boschma, Upke Heins
Gietema en Jacob Jelles Wijnia.
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 11 Sept.
1889, get. J. de Boer.
Draclister-Compagnie. » Gegoten voor de Hervormde
Gemeente te Dragtener-Compagnie a° 1862. Pecit A. H.
van Bergen nabij Winschoten." —• Op de klok zijn verschillende figuren aangebracht, als: een jager met geweer
en hond tusschen twee boomen nabij een kerkje; een man
met jachthoren; een zittende man met een haas in de hand
en geweer in rust 2); drie boomen met een klein boerenhuisje enz.
Volgens opgave van Ds. H. J. Bouwens, d.d. 9 Mei 1889.
1) Zie ook Vrije Fries XVI, Hz. 155 en 252.
2) Ook in de R.-Kath. kerk der middeleeuwen kwamen voorstellingen der jacht voor. De jacht der Christnen had de bekeering der
zondaars ten doel, die door hazen, bokken, zwijnen en herten worden
voorgesteld. Door hazen, omdat zij zich elke maand paren; bokken,
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Lipperihuizen. »Gregoten voor de Hervormde gemeente
te Lippenhuizen in 4862, toen kerkvoogden waren T. P.
Hemrika, W. L. Hoekstra en J. J. Wijnstra, en boekhouder bij dat collegie (3f. W. Wiegersma. Weegt . . . .
Ned. ponden." 1) Rondom fraaie versiering van geknakt
lover, verdorde boomstammen, waartusschen geraamten van
den dood. Yooraan staat »A. H. v. Bergen fecit nabij
Winschoten". Voorts symbolen van jacht en landbouw,
en een kroon met 2 leeuwen, waaronder »jemaintiendrai",
en een weegschaal.
Opgave van Bote Westerkamp.
Irnsum (R.-Cath. kerk). Groote klok.
»f Olim in Terwispel pulsabar, Jani f
f Laetus Verae servio Religioni f
f Bonifacius Vocor : MDCCCLXV.
Jurien Balthazar me fecit in Leevwaerden. 2)
»?
Ik hang hier boven in de toren
Ik laat mijn stem aan ieder hooren
Ik luid des morgens voor de kerk
Ter eere van Gods Altaarwerk
Ik luid voor die hier grafwaarts gaan
Het sterven kunt gij niet ontgaan
Ik luid voor arm en voor rijk
Het is mij allen net gelijk
omdat zij hoornen dragen, als beelden van trots en eerzucht; zwijnen,
omdat hun tand het beeld van gierigheid en hebzucht is; herten,
omdat de vele einden van hun gewei de beelden zijn van de argumenten , waarmede de Sophisten zich verdedigen. Otte, Hb. d. Kirch.
Arch. I , s. 493.
1) De vroegere klokken, zie Vrije Fries XVI, blz. 255 en 263, zijn
verkocht. Eene hangt te Warga in de R. K.
2) Vroeger werd ik in Terwispel geluid, nú dien ik verheugd den
waren godsdienst. Ik heet Bonifacius. 1865. Jurjen Balthazar heeft
mij in Leeuwarden gemaakt 1662.
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Ik luid dan ook maar immer voort
Maar nooit heb ik mijn stem gehoord."
Deze klok is prachtig van vorm en versierd met drie
prachtige randen.
Volgens opgave van den Heer S. B. van Balen, d.d.
13 Mei 1889, mij op verzoek van het R.-C. kerkbestuur
van Irnsum verstrekt.
Tzum, de jongste klok. 1) »Harmen L. Lanting, Hans
A. Yisser, Sijtse P. Oosterhaven, Kerkvoogden; Dominicus
Cannegieter J.J.z., Predikant. Tzum 1870. Pieter Gr.
Vrijburg, koster.
Vivos vico, mortuos plango. Gegoten door A. H. van
Bergen te Heiligerlee.
Volgens opgave van Notaris Cannegieter.
Engivierum. In 1870 is de oude klok, die gescheurd
was, hergoten en verzwaard. Zij heeft het opschrift:
»A. H. van Bergen fecit te Heiligerlee 1870. J. D.
Beintema, Wethouder, K. D. Beintema, Landbouwer, W.
A. van Bruggen, Koopman, M. J. Alberda, Wed. R. Idsardi, allen te Engwierum.
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 27 Sept. 1889.
Ternaard. »Gegoten anno 1871 door C. van Bergen
te Heiligerlee, Provincie Groningen." De bovenrand is
ornamentiek.
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden A. H. Wijnia,
Yoorz., S. G. Halbertsma, Secr., d.d. 3 Mei 1889.
Bakhuizen. »Tot lof van God. Bakhuizen 1875. Petit
en Fritsen me fuderunt." 2)
1) Zie Vrije Fries XVI, blz. 234.
2) In eene schriftelijke opgave van den Heer A. Fritsen staat het
jaar 18/5, maar in de gedrukte lijst van klokken, door de firma
gegoten, 1857. De klok weegt 579 H.K.
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Baard. »Gregoten door Â. H. van Bergen te Heiligerlee
1875 voor Baard.

S. Tacoma, T. R. Wijnia, J. de Vries

Kerkvoogden, D. H. Uden Masman Predikant, F . Stelma
Onderwijzer."
Volgens opgave der kerkvoogden, d.d. April 1889.
Heeg (E.-Cath. kerk).

»Sponso, Marlae, CUstoDIqUe,

eCCLesIae VIro, J ü s t o , Joseph." 1)
Volgens vriendelijke

opgave van den Eerw. Pastoor J.

B. J. Lunter, d.d. 14 Juni 1889.
Surhuisterveenstei'heide.
Surhuisterveen

Eerste

gegoten 1853."

rand

»Voor het

dorp

Beneden rand »Vergoten

1876 A. H. van Bergen", en dan volgen drie bladjes, om
het begin en het einde te verbinden.
Volgens H.H. kerkvoogden, get. T. B. Schürer, scriba,
d.d. 29 Juli 1889.
Dokkum (R.-Cath. kerk). 2)

»Petit et fritsen me fude-

runt. 1877."
1) Dit opschrift is een chronograai, en houdt het jaartal der gieting
in. Volgens opgave van de Heeren Petit en Fritsen, die deze klok
goten, is het 1876, en weegt de klok 887. Het opschrift beteekent:
„Ter eere van den bruidegom van Maria en den bewaker der kerk,
den rechtvaardigen man Joseph."
2) Het opschrift op de klok van het stadhuis luidt: „Petro Joannis
Veltdriel f Hajone Lutzonis Bifzone Gabiaie (lees i) Aancaena f
Francisco Franci (sci) * Nicolae (lees o) valling IV (d. i. juris) doet.
(ore) secretario civita (tis) f Theodorico Nicolai * Gabinio Joannis
Cons (ulibus) oblectamentum civium dicta(e) civita t tis doccomiensis
ha(e)e campanarum harmonia. hi (lees horum) sum (tibus) * intra
morus (lees muros) ejusdem facta est * 1613 ***." d. i. „Toen Petrus
Janszoon Veltdriel, Haie Luutzens, Bifson Gabes Aancaena, Frans
Franszoon, Nicolaas Valling, doctor in de rechten, secretaris der stad,
Theodoor Nicolaaszoon, Gabe Johanneszoon raadsheeren (of bestuurders) waren, is het vermaak der burgers van gezegde stad Dokkum,
dit klokkespel, op kosten der genoemden binnen de muren der stad
gemaakt. 1613.

11
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Volgens vriendelijke opgave van den ZEw. Heer W.
Lmrier, Pastoor, d.d. 3 Mei 1889.
Buitenpost. 1) »Gegoten te Leeuwarden in 1620. Vergoten door A. H. van Bergen te Heiligerlee in 1883 in
tegenwoordigheid van de Kerkvoogden van Buitenpost en
Lutkepost, Jacob Kuipers, Lourens Hicolai en Jacoh
Sikkema."
Volgens opgave van den Heer Â. H. van Bergen, d.d.
2 Aug. 1889.
Bolsward. Op de klok der E.-Cath. gemeente te Bolsward staat:
»1885. Gegoten door A. H. van Bergen te Heiligerlee.
St. Martimis Ora pro nobis."
Volgens opgave van den Heer A. H. van Bergen, d.d.
2 Aug. 1889.
Hemelum. >) Gegoten door A. H. van Bergen te Heiligerlee. Geschonken aan de Gemeente Hemelum, Mims
en Bakhuizen, door een harer leden in den jare 1886."
Volgens opgave van den Heer A. H. van Bergen, d.d.
2 Aug. 1889.
Wijnaldum. Na het versmelten der oude klok (zie 1636)
is door Gebr. van Bergen te Midwolda, 4 Aug. 1887, de
nieuwe aangebracht, met het opschrift:
Aan de eene zijde:
»Tot heiige, droeve en blijde zaken
Is mijn metalen mond gewijd;
En 't kunstig uurwerk tracht te waken,
Dat 'k steeds verkond den waren tijd."
1) Zie boven bladz. 84,
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Aan de tegenovergestelde zijde:
»Wijnaldum
1887
Pieter Jans
Jacob Klazes Haima Kerkvoogden.
Auke Dirk Sijbesma
Johs. Theodorus Tenthoff, Predikant
Dirk Jans Hoeneveld, Onderwijzer."
Volgens H.H. kerkvoogden, Secr. D. J. Hoeneveld.
Arendonk. De O. L. Vrouwklok heeft het opschrift: »G. Smolderen , Curè. J. Fr. Wouters , Maire. H. A. Gilles , adjoint. J.
Adriaenssen , parrain. J. Claessen Marraine."
Op den voet dezer klok :
»Drouot et F. Regnault et Thouresme m ont fait 1806."
Chr. Ag. Melvaarts , a. w., blz. 176.
Arendonk. De kleine klok heeft rondom de kroon : »A. L. van
Aaerschodt — van den Gheijn me fudit Lovanii an°. 1810."
Hieronder staat het wapen met het opschrift «wapenschild der
gemeente Arendonck." Aan de tegenzijde het beeld van O. L.
Vrouw. Onder gemeld wapenschild leest men :
»P. F. Pelgrims Pastor H. M. van Besau et J. Maes scabini.
P. H. Verbist Praesul. HenrICUs Van DesseL patrlnUs, anna
HenrICa Van besaU Matrlna slVe LeVantes." Luidens dit jaarschrift dagteekent deze klok van 1840. 1)
CL Ag. Melvaarts , a. w. , blz. 176.
Brandenburg (St. Katharina-kerk). Salvator, diameter 1,80 M.
Von Hackenschmidt in Berlijn vergoot deze klok in veranderden
vorm iN 1841 , daar zij in 1810 gebarsten was, en oorspronkelijk
door Wilh. en Jasper Moer in 1515 gegoten was. Het opschrift
luidt:
»Salvator dicor cum saro 2) chrismate inundor
Conditus ex arte Wilhelmi Jasparis atque
1) Maar dit komt niet uit, en strookt daarenboven niet met het
jaartal 1810, De heer M. heeft zich wellicht vergist. Er komt een
gieter Peter v. d. Gliein voor te Follega, maar in 1596.
2) Lees sacro.

Wumkes.nl

464

KLOKKEN UIT

ad festum laetos sonitans voco funera moestos
fulgiira compello dum pulsor tempore scaevo. 1)
Anno MDXV."
In dit opschrift, dat zóó op de klok staat, is een enkele fout.
R. Bergau , a. w. , s. 260.
Stockholm. Aldaar is in de St. Gertrude een klokkenspel , bestaande uit 35 klokken , geleverd door den Heer A. Fritsen uit
Aarle-Rixtel. Deze klokken moesten overeenstemmen met de vier
luidklokken , in den toren aanwezig. De uitkomst was uitnemend.
Het mechaniek voor uur- en handenspel is gemaakt door den Heer
J. H. Addicks te Amsterdam. Het opschrift van de grootste klok
van het speelwerk , die 1200 kilo weegt , is :
»Dieses Glockenspiel ist ein geschenk des Verstorbenen Grosshandler Herrn Wilh. H. Kempé und seiner Ehefrau Johanna geb.
Wallis zur Erinnerung an die Confirmation ihrer beiden Enkelinnen
Ebba und Ellen Grafinnen von Hallwijl."
Onderaan staat: »Petit et Fritsen me fuderunt 1887."
Dit Nederlandsch werk overtreft den arbeid, die in 1885 door
den gieter Grosse uit Dresden te Hamburg in de St. Petri-kerk
werd verricht. Genoemde gieter moest 3000 Mark betalen, en
was daarenboven verplicht 14 klokken te vergieten, hoewel deze
reeds in don toren waren geplaatst.
Volgens eenen brief van den Heer A. Fritsen, d.d. Januari 1888.
TerMgen (Ter Haeghe) bij Boom in het gewest Antwerpen. De
nieuwe klok aldaar heeft het volgende opschrift :
»Geroepen ben ik om alhier in Terhagen ,
Die leven te manen , die sterven te klagen ,
O ! moge mijn stem God en menschen behagen !
•f Jacobus ben ik gedoopt ten jare 0. H. 1887 , toen was F.
B. Heylen 1ste deken van Boom, F. J. Aerts 1ste pastor, Fr.
Heylen 1ste onderpastor , en E. van den Bogaert 1ste koster dezer
parochie. J. de Wit 1ste schatbewaarder, was peter, en P. de
Wit meter. Gegoten door Alfons Beullens en gezellen, te Leuven."
1) Ik heet Salvator, word met heilige olie overgoten (gezalfd);
daargesteld door de kunst van Willem en Jaspar roep ik, luidende
de blijden tot het feest, de treurigen ter begrafenis, (en) verdrijf ik
den bliksem als ik bij onweder (eigenlijk staat er: in ongelukkigen
tijd) geluid word.
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Volgens vriendelijke opgave van den Heer Johan Winkler , d.d.
12 April 1887.
Winterswijk.

Nieuwe klok :
»Besluit Gemeenteraad Winterswijk
20 Juli 1889
C. Haitsma Muiier , Burgein.
Mr. H. C. J. Willink ) m t h
J. G. ten Houten
)
A. J. Temmink , Secret."
De klok weegt 1100 kilogram , ziet er fraai uit, en is gegoten
in de fabriek Concordia van Gebr. van Bergen te Midwolda , van
twee defecte klokken uit de 16de en 17de eeuw.
Zie Kamper Courant 6 Maart 1890.
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Hierbij bied ik U , geachte leden van het Frieseb. Genootschap! een vervolg aan van mijne in 1885 uitgegevene
opschriften op klokken. Het bevat, behalve vele inscripties op klokken in Friesland, een vrij aanzienlijk aantal
uit andere gewesten van ons vaderland, en uit het buitenland.
Bij dit werk heb ik acht gegeven op onderscheidene
zeer gewaardeerde opmerkingen, mij van geachte personen
medegedeeld. Wat ik er van te zeggen had, wordt gevonden bij' die opschriften, die ze golden. Ik heb gemeend
de Maria-klokken, uit onderscheidene eeuwen, bij elkander
te moeten voegen. Zoo ook die, waarop het opschrift »0
Rex gloriae veni cum pace" met variaties voorkomt. Overigens heb ik een lijst van Grod en de Heiligen, aan wie
de klokken gewijd zijn, achteraan gevoegd, en zijn de
opschriften wederom naar de eeuwen medegedeeld, omdat
de vergelijking en de aard der tijden daardoor te gemakkelijker in het oog vallen.
Helaas! ik heb nog niet alle opschriften uit Friesland
kunnen mededeelen. Zij zijn nog niet alle in mijn bezit.
Ik heb dan ook reeds van de mij toegestane ruimte een
te groot gebruik gemaakt. Later hoop ik het overige nog
eens te kunnen mededeelen, tegelijk met de belangrijke
opgaven, mij gedaan door onzen zeer geachten Voorzitter
Mr. J. Dirks, die ik tot mijn spijt nu nog niet kon opnemen. Wat de platen betreft, merk ik op, dat figuur 3
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op pi. I niet teruggeeft den vorm tier klok te AuwsterNijega, maar alleen de teekening, waarin de Heer O.
Aninga het opschrift mededeelde. In de lijst der gieters
komen enkele namen voor, die in den tekst niet gevonden
worden, omdat niets dan hunne namen op de klokken
stond.
En nu voorts spreke het werk voor zich zei ven.
Mij was het eene uitspanning deze opschriften bijeen te
brengen, en dankbaar voel ik mij gestemd tegenover zoo
velen, die mij trouw en bereidvaardig hielpen, en wier
namen ik steeds heb medegedeeld.
HUIZUM, 29 Oct.

1891.

G. H. VAN BORSSUM WAALKES.
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KLOKKEN, gewijd aan God, Christus, of aan
de Heiligen,
(De klokken, alleen aan Maria gewijd en
met het opschrift »o Eex gloriae e t c " , zie blz. 11—25).

God.
Ra ppolts weiier 1468.
Eschenz weiier 1495.
Gross-Schonach 1523.
Heide 1540.
Parstein 1566.
Oosterlittens 1576.
Seefelden 1583.
Daldorf 1583?
Engelum 1600.
St. Jansga 1612.
Eesterga 1617.
Oldemarkt 1618.
Oterleek 1633.
Vlissingen 1634.
Oudcarspel 1638.
Hurwenen 1646.
(Jitgeest 1648 en 1650.
Akkrum 1698.
Glienicke 1703.
Brandenburg 1709.
Kolmar 1715.
Koudewater 1721.
Jena 1723.
Weida 1729.
Krippendorf 1730.
Franeker 1739.
Kolmar 1741 , twee klokken. Op
de tweede iets merkwaardigs.
Niebel 1754.
Hees 1759.
Eestrum 1759.
Löbstedt 1760.

Kunitz 1769.
Bitsch 1772.
ünterwöllnitz 1782.
Nerkewitz 1783.
Poppendorf 1786.
Bakhuizen 1875.
Drieëenige God en
Leutkirch 1752.

Jóliannes.

Drieëenheid.
Constanz 1584.
Hegne 1781.
God en de lieve
Waabs 1472.
God, Maria,
Rome 1353.

Vrouw.

Petrus,

Paulus.

God, Maria , Jóliannes.
Jena 1448.
God, Maria,
Rome 1288.

Thomas.

God en Thomas.
Rappoltsweiler 1699.
God en
Franeker 1450.
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God, de Maagd,
Urbanus,
Jezus Christus,
Mauritius,
Cosmas en
Damianus,
Georgius.
Afferden 4653.
Bünstorf 1553.
Christus.
Rome 1353.
Waabs 1430.
Brandenburg 1456.
Oden 1484.
Jüterbock 15de eeuw.
Kooten 1759.
Berniatingen 1799.

' Vier Evangelisten.
Hagnau
zonder jaartal.
Ueberlingen »
» en 15de
eeuw.
Goldbach 15de eeuw.
Nennsdorf »
»
Kienzheim »
»

Salvator,
Joure 1512.
Gouda 1554.
Brandenburg 1841 (1515).
Noordscharwoude zonder jaartal.
Jezus,
Reichenau zonder jaartal.
Maria, Cosmas en
Afferden 1705.

Damianus.

Jezus Christus.
Ueberlingen 1746.
Jezus,
Maria.
Jutphaas zonder jaartal.
Morz
»
»
Jislum 1445.
Koedijk 1511.
Jezus, Maria,
Eernewoude 1500.
Folsgare 1535.

Johannes.

Jezus, Maria,
Aalsuin 1452.
Busendorf 1697.

Anna.

Jezus,

Maria,
Nicolaus,
Catharina.
Schmollen 1418.
Jüterbock 1495.

Jezus, Maria,
Arendonk 1751.

Joseph.

Jezus, Maria ,
Bolsward 1846.

Franciscus.

Maria, en Eva.
Weida zonder jaartal.
Petrus.
Uden 1443. .Johannes.
Neinvport zonder jaartal.
Brandenburg 1474.
Goudswaard 1500.
Gouda 1554.
Ober Homberg 1613.
Petrus en Sebastiaan.
Neul'rach zonder jaartal.
Martinus.
Hohlstedt 14de eeuw.
Utens 1312.
Eoijl 1395.
Gouda 1554.
Kolmar 1573.
Wormhout 1774.
Bolsward 1885.
Laurentius.
Neuende 1313.
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Winzenheiin 1445.
Alkmaar 1487.
Laurentius en
Oosterzee 1498.

Martinus.

Beatrix.
ïmmenstaad zonder jaartal.

Nicolaus.
Löberschütz 1522.
Oosterwierum 1537.

Barbara.
Rome 1400.
Meiz 16de eeuw.
Eberswolda 1518.

Jacobus.
Terhagen 1887.

Geertruida.
Lutkewierum 1516.

Bariolomeus.
Sijbrandaburen 1540.

Katharïna.
Brandenburg zonder jaartal.
Metz 1535.

St. Laurens.
Oudorp 1591.
Lieve Vrouw en Nicolaus.
Dá'nischenhagen 1S35.
Bonifacius.
Cornwerd 1569.
Irnsum 1865 (1662).
Georgius.
Tharbürgel 1512.

Anna.
Wcnigenjena 1500.
Dobritschau 1518.

Magdalena.
St. Annen 1512.
Maria Magdalena.
Katingen 1487.
Joseph.
Wormhout 1774.
Heeg 1876.

Ludger. •
Garnwerd 1520.
Heerenveen 1840.

Joseph en Barbara.
Ueberlingen 1755.

Christophorus.
Schagen 1597.

Josefus,
Lioessens 1498.

Job.
Arendonk 1683.

Margaretha,
Terkaple 1472.

Romanus en Falüus.
Altenschweiler 1693.

Ursula.
Weisrijp 1545.

Victor en
Asperen 1532.

Maria en
Wolfgangus.
Ober-Uhldingen 1701.

Martinus.
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Werenfridus.

Genoveva.
Berlringen 1702.

Workum 1852.

Alle Heiligen.
Berma tingen 1705.

WiUébrordt.
Haringhuizen 1475.

Winocus.
Wormhout 1774.

Maria en BartJielomeus.
Britsum oude klok.
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LIJST VAK KL0KGIETER8,
voor zoover zij niet voorkomen in de Vrije Fries X V I ,
blz. 293 enz.

A.
Asmussen , Claus , uit Husum. Kairinenheerd 17de eeuw. Koldenbüttel 1675. Delve 1680.
Algeyer, Falentinus, in Costanz. Andelshol'en 1648. Markelfingen 1651.
Antoine te Metz. Metz 1438.
Armowits in Husum. Neueijkirchen 1730. St. Annen 1745.
Armowüz , Joh. Hinr. Koldenbüttel 1731.
Amerbach , Johan. Schorba 1741.
Aerschodt van den Gheyn , A. L. van , van Leuven. Arendonk
1810.
Arck , Eppe van der. Uitgeest 1648.

B.
Bedding , Hans. Jeserig 1449.
Borck , Heiricus de. Blaricum 1514. Asperen 1532.
Bollee , J. B. Haspelscheid 1774. Stürzelbronn 1774.
Buiendiic , Geriit. Franeker 1450.
Butendijck , van. Aalsum 1452.
Buiendiic , Steven. Oosterend 1468.
Beseier, B. J. Waabs 1777. Heide 1785.
Bot, Thomas. Harlingen 1562.
Boisler , M. Aelt. Cornwerd 1569.
Both , Thomas. Spannum 1590.
Borstelmann,
Heinrich, uit Maagdenburg. Lindenberg 1589.
Niebel 1596. Linum 1597.
Brüggemann , Andreas. Eberswolde 1599.
Balthasar , Jurien , uit Leeuwarden. Holwerd 1653. Idaard 1658.
Morrha 1659. Brantgum 1660. Edens 1665. Irnsum 1865
(vroeger Terwispel 1662). Britsum 1664.
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JBrutel, Frans en Magnus , Lotharingers. Neuenkirchen 1625.
Burgerhuijs , Michael. Vlissingen 1634.
e?
Burger , Mans , van Weymar. Winzerla 1638.
Berger , Johann , uit Weimar. Maua 164-8. Kutha 1656.
Berger , Hans , van Weimar. Leutra 1652. Rodigast 1654.
Berger , Wendelinus in Jena. Münchenroda 1664.
Borch , Antonius de. Noordscharwoude zonder jaartal.
Bergen , A. H. van , te Midwolde. Nes op Ameland 1832 Oldetrijne 1847. Drachtster-Compagnie 1862. Lippenhuizen 1862.
Bergen , A. ff. van , en Zoon , te Midwolde. Wetzens 19de eeuw.
Bergen , A. ff. en M. A. van. Blesdijke 1844.
Bergen , A. E. van, te Heiligerlee. Tzum 1870. Baard 1875.
Surhuisterveen 1876. Buitenpost 1883. Bolsward 1885. Hemelum 1886. Engwierum 1870.
Bergen , C. van , te Heiligerlee. Ternaard 1871.
Beseler. Siesebije 1803. Delve 1837. Busum 1837. Hemmingstedt 1838.
Beseler, J. F. Schwansen 1830. Tellingstedt 1855 en 1857.
Beullens , Alfons , uit Leuven. Terhagen 1887.
Bergen , Gebr. van , te Midwolde. Wijnaldum 1887.
Breytelt, Johannes. Heiloo 1613. Goot te Altzey.
Buylendijck , Steven. HaringhuizéB 1475.
Borclihardt, / . Oudehorne 1763. Goot te Enkhuizen. Jutrijp
1772.
Bergen , Gebr, van. Winterswijk 1889.
Billich , George , van Wittenberg. Schalach 1678.
Borehhardt, Johannes, te Groningen. Franeker 1739. Anjum
1742. Oudchaske 1776.
Borehhardt , F. , te Enkhuizen. Eestrum 1759.
Borehhardt, Steen en , te Enkhuizen. Kooten 1759. Hees 1759.
Burum 1756. Giekerk 1761.
Billig, David, in Potsdam. Belitz 1733.
Backhaus , Lotus Paulsen. Wöhrden 1735.
Bieher , J. A. Busum 1740.
Bastian , Franc. Xaverij. Markelfingen 1740.
Beiüeln , Johann Georg , van Leipzig. Weisenburg 1748.
Bïher , Joh. en Sohn, in Hamburg. Garding 1762.
Bideau, Jean , a Metz. Fullingen 1754.
Borehhardt, te Enkhuisen. Elburg 1770.
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C.
Crans , Jan , te Enkhuizen. Yeenwouden 1715.
Crans, Cornelis, te Enkhuizen. Lutkewierum 1737. Oldeouwer 1738.
Crans , Cijprianus Jansz. , te Amsterdam. Makkum 1738. Bolsward 1746. Bergen 1735. Kat! ijk 1752.
Coudvillier , J. Kolmar 17M. Zie ook les Rozier.
Conturic, Christian , in Zweybruck. Bitsch 1772. Zie ook C.

Klein.
Coster, Assuerus.
Zuid- of Grootschermer 1648. Woonde te
Amsterdam. Oterleek 1633 (geschreven Koster). Oudcarspel 1638.
D.
Dormen , Pieter van. Alkmaar 1443.
Damme , Tomas van. Ramslok 1488.
Bitrich , Mckel, aus Lutring î). Siethen 1553.
Dames , Martin. Parstein 1566.
Dubois , Jean , dit Mable. .JMetz 1605. Zie M. Sonnoijs.
Dam , Heinrich. Marienfliess 1650.
Derlc, Jan Æicolaas, van Hoorn. Foudgum 1732. Bergen 1759.
Derks , Joan Wicolaas Jr. , van Hoorn. Makkum 1774.
Dromt. Arendonk 1806. Zie ook F. Regnault en Thauvesme.

E.
Ernst,
Theodosius. Leonhard en Peter, te Lindau. Mimmenhausen 1668.
Ernst, Johannes Baptista , te Lindau. Ueberlingen 1714.
Endrich , Gerge , of Enderle , Georg, Winzenheim 1-495 of 1414.
Embden , Gerard Paulusz. van, Franeker 1600.
Ernst, Joh. Baptist en Joh. Georg , in Lindau. Meersburg 1625.
Ernst, Leonh. en Bapt. , in Lindau. Immenstaad 1611.
Ernst, Johannes Baptista , in Lindau. Ober Homberg 1613.
Ernst, Theodosius , in Lindau. Limpach 1663.
Elers, Otto. Glienicke 1703. Brandenburg 1709.
Ernst, Petrus, van Lindau. Ueberlingen 1741.
Ernst, Leonhart en Peter, van Lindau. Aufkirch 1750.

F.
Frizgo. Mörz zonder jaartal.
Frey, Hans, van Kempten.
felden 1583.

Ueberlingen 1575 en 1585.

1) Lotharingen.
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Fa lek i Hans, van Neurernberg. Hichturn 1617. Spannum 1621.
Oosterhaule 1624. Franeker 1629. Oosterlittens 1650. Oudehorne 1617.
Fremij , Claudij , te Amsterdam. Makkum 1692. Haarlem 1686.
François, S. Metz 1605. Zie M. Sonnoijs.
Fremi, Joannes. Afferden 1705.
Farnier , Les. Bingen 1778.

G.
Ghein , Peter van den. Marne 1565. Oudorp 1591. Follega 1596.
Genderieh , Jochim, Brandenburg 1590.
Gesus , Jonas , uit Constanz. Constanz 1592.
Gregorius Gregori Hallensis Saxoniae. Wierum 1601. Joure 1603.
Tjerkwerd 1604. Irnsum 1604.
Gesus , Iiieronijmus en Jonas, uit Constanz. Meersburg. 1600.

Grundt, Mertin. Linum 1605.
Gesus , Jeronymus , uit Constanz. Ueberlingen 1608. Ober Homberg 1610.
Gaga (Gage) , JVicolaus, met M. Stefanus Noillo (Voillo) uit Lotharingen. Sehestedt 1651.
Gaultier , Claude. Metz 1665.
Guyot, Henri. Metz 1665.
Gage , Nicolaus , uit Lubeck. Dänischenhagen 1675.
Greten , Joh. , uit Maagdenburg. Bsandenburg 1697.
Grave, Jan Alhert de , van Amsterdam. Peperga 1725. Surhuisterveen 1726. Warns 1710. Zie ook Claes Foorden.
Goussel. Bertringen 1702.
Graulich , Jok, Heinrich , in Ammerbach. Burgau 1741.

H.
Merman. Oosterwolde 1492,
Uanssen , Peter. Katingen 1487.
H. C. Döbritschen 1518. Beteekenen deze letters Ilindrich Campensis ?
Holen , IJorg Beliem , met Hans Zeydler. Daldorf 1583.
Hag, Ca spar , uit Brisach. Mulhausen 1591.
Hamella , Ludovicus de. Metz 1442.
Hachenberg, Meester Tilman von , met 31. Arnold von Koblenz.
Metz 1459.
Hutinet, ffîcolas. Metz. 1605. Zie M. Sonnoijs.
Hemony , F., te Amsterdam. Haarlem 1660 , 1661 en 1662.
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Memoiiy , Franciscus, te Amsterdam. Haarlem in de genoemde
jaartallen en 1664.
Heinlze, Marten , in Berlin. Plaue 1686. Brandenburg: 1679.
Rieben 1687.
Hemony , Petrus , te Amsterdam. Haarlem 1667.
Ifaze, Mehhior de , van Antwerpen. ' Alkmaar 1687.
Haverkamp , L. , te Hoorn. Snikzwaag 1787. Joure 1790. Uitwellingerga 1787.
ffuber , Johann Jacob , van Waldshuet. Heinstetteu 1715.
Heinzen , Meister Martin , in Leipzig. Weida 1729.
Hackcnschmidt, von , in Berlijn. Brandenburg 1841.
Hans, meister. Mörchingen 1501.
Hemony , F. en P. Scherinerhorn 1653. Nieuwe Niedorp 1653.
Woonden toen te Zutphen. Barsingenhorn 1650. Woonden toen
ook te Zutphen. Uitgeest 1650.
Haak , firma , te Utrecht. Banda Neirs 19de eeuw.

J.
Jokannes. Jislum 1445.
Johan. Paesens 1504. Lioessens 1498.
Jncobi, Joh. Zflllichau 1708. Gransee 1711 en 1725.
Jauck , in Leipzig. Heide 1872. Wöhrden 1875.
Johannes Godefridi. Koedijk 1511.

K.
Kalles , Hans Biderich. Keulen.
Klinghe , Hermen. Wöhrden 1453.
Krol, Marquart. Waabs 1472.
Rampen , HinricJc van. Perleberg 1518.
liessier, Michael, van Stutgart. Malchow 1552.
r?
Kughen , JSckharl. Golmsdorf 1557. Thalbürgel 1684.
holle, Shnon , te Brandenburg. Plaue 1662.
hnossen , Jacobus , te Amsterdam. Elburg 1694.
Kemper , H. Harlingen 1724.
Koek, Felix, van Salem. Ober-Uhldingen 1780. Immenstaad
1783. Bermatingen 1799.
Klein , C. , in Zweybruck. Bitsch 1772. Zie ook O. Conturie.
Kriesche , J. I). , in Lubeck. Delve 1785. Heide 1764.

L.
Lanpreckt , Hans , van Denneuvre.

Mittelweier 1506.
12
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Lothringen, Koppel von, in Cotbus an der Spree. Eberswolde 1548.
Zutke , Meister , von Moenster. Bünstorf 1553.
Loffler , Hans Cristojf, met zijn zoon Cristoff. Constanz 1584,
Lucas, Melchior , uit Husum. Eckernförde 1589. Schlichting:
1595. Katrinenheerd 1600. Sehestedt 1600. Tellingstedt 1604.
Weddingstedt 1606.
Lamprecht, Joannes Heinricus , te Schaffhuzen. Ueberlingen 1609.
-Larentius , Ad. Göschwitz 1632.

M.
Moer , Wilhelmus en Jasper. Brandenburg 1515.
Meijer, Christian. Eddelack 1703.
Mlhertus. Weddingstedt, einde der 13de of begin der 14de eeuw.
Moer, Gobel. Alkmaar 1487 en 1488.
Moer , Gulielmus. Uden 1484.
Mertensdorf, Gregor. Jüterboek 1495.
Mwldlieuer, Andreas. Linum 1500. Brandenburg 1557.
Moer , Jan Jaspers. , te Bosch. Gouda 1554.
Moldenhewer , Andreas. Brandenburg 1564 en 1566.
Moldenhewer , Merten. Brandenburg 1564, 1566 en 1569.
Meurs, Henrkus.
St. Jansga '1612. Eesterga 1617. Engelum
1600. Oldemarkt 1618.
Moeringk , Melchior, te Erffurdt. Zwatzen 1603. Munchcnroda
1705.
Muller , iV. , van Amsterdam. Jubbega 1732.
Moeringk , Hieroyiijmws en Melehior , te Erft'urdt. Leutra 18de
eeuw.

N.
Notenum , Jacob , nit Leeuwarden. Bolsward 1611. Jislum 1636.
Joure 1636. Birdaard 1638. Ee 1642. Finkinga 1642. Harlingen 1648. Schiermonnikoog 1649. Oosterend 1645. Wijnaldum 1636.
Noillo (Yoillo) , M. Stefanus , met Mcolaus Gaga uit Lotharingen.
Sehestedt 1651.
Noorden, Claes, van Amsterdam. Warns 1710. Zie ook Jan
Albert de Grave.
Neurenberg , Hans Fakk van. Beetgum 1616. Anjum 1618.

0.
Oberacher , Niklaus , van Constanz.
Immenstaad z. j . Meersburg z. j .
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Ourut, Hans? Rutha 1502.
Onemann , Hans. Lieskau 1582.
Obertin , Meester Andries. Winsum 1624. Garijp 1628.
Overney , Petrus, uit Leeuwarden. Oudkerk 1671. Jelsum 1671.
Hijeslum 1673. Hindeloopen 1683 en 1685. Harlingen 1684.
Hoornsterzwaag 1688. Warga 1694. Idsegahuizen '1696.
Ouderogge , Cornelis. Piershil 1642. Goot te Rotterdam.
Ouwerkerk , Joannes. Mijsen 1714. Woonde te Amsterdam.
P.
Pisanus , Guidottus. Rome 1288.
Peine, Hennigk van. Brandenburg 1456.
Pfister , Lorentz, van Basel. Mulhausen 1576.
Peter, M., in Husum. Neuenkirchen 1630.
Philipsen , Johan. Hurwenen 1546 (1646).
Plumere , Joannes et Josephus. Arendonk 1683.
Petit, Alexius. Arendonk 1751.
Pottier, D. , de Crehange. Macher 1763.
Petit en Fritsen , te Aarle-Bixtel. Koudum 1832. Sneek (Balk)
1836. Harlingen 1838. Heerenveen 1840. Bolsward 1846.
Workum 1852. Bakhuizen 1875. Heeg 1876. Dokkum 1877.
Stockholm 1887 (35 klokken). Compagnie onder Hoornsterzwaag
zonder jaartal.
Perrin , J. , te Macboucelles. Usselkirchen 19de eeuw.

R.
Boselächer, Leonhard en Ulrich , te Konstanz. Seefelden 1673.
Rosenlaecher , Josef, te Konstanz. Markelfingen zonder jaartal.
Hausch, Æcol., in Zeitz. Dondorf 1614. Jenaló'bnitz 1681.
Thalbürgel 1682.
Rose, Joh. , in Volksted. Winzerla 1683. Unterwöllnitz 1688.
Löbstedt 1701.
Rosenla'cher, Leonh. Andelshofen 1675. Heinstetten 1767. Meersburg 1721 en 1735. Hagnau 1729. Aufkirch 1750. Ueberlingen 1755. Goldbach 1778. Hegne 1781.
Rohr , Abraham. Kolmar 1670.
Ransch, Hans HeinricJi, in Erfurdt. Kleinschwabhausen 1675.
Roth, Onofrion , in Basel. Altenschweiler 1693.
Rhor , Zacharias, te Straatsburg. Rappoltsweiler 1699.
Rohr, Zacharias, te Kolmar. Rappoltsweiler 1626. (Deze fam«
woonde dus eerst te K. en later te Str.)
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Rose , Johann Christoph , in Volksted. Munehenroda 1718. Jenapriessnitz 1718 (in Apolda). Krippendorf 1730.
Rosier, Wicolas en M. A. Claude les. Kolmar 1741. Zie ook
Coudevillier.
Regnanlt, F. Arendonk 1806. Zie ook Drouot en Thouvesme.
Richet, Claude. Usselkirchen 1723. Zie ook Ignatius Thouvenel.

s.
Snabelburg, Ulrich , van St. Galen. Ueberlingen 1444.
Streim , Fiilips.. van Ruffach. Reiningen 1495.
Sermund, Frans , uit Bern. Kolmar 1573.
Schell, Joh. F'iber. Konstanz zonder jaartal.
Spir , Georg von. Eschenzweiler 1495.
Steghe, Jolian ter, met Geert van Wou. Joure (Haskerhorne)
1512. Folsgare 1535.
Schoneborch met Gherardus Wou. Gaastmeer 1500 ? Lutkewierum
1516.
Steghe, Johannes ter. Akmarijp 1545. Engelum 1529.
Schoneborch, , Jolian. Garmverd 1520.
Steylaert, Adriaen , uit Mechelen. Hees 1574.
Sonnoijs , Meester Gaspard , uit Roniain sur Meuse. Metz 1574.
Sonnoys , Melchior , met Jean Dubois , dit Mable, en S. François,
Jean Voitiè, Wicolas Hutinet. Metz 1605.
Schober , Urban. Buckow 1607.
Schalck , Tobias , van Schaf hausen. Ebringen 1712.
Sorber te Erfurt. .-Dornburg 1718.
Sorber, Mcolaus Jonas, te Erfurt. Kleiuschwabhausen 1721.
Jena 1723. Lobeda 1772.
Straelborn , Diederich , van Lubeck. Krusendorf 1746.
Seest, Christiaan en Jan , van Amsterdam. Nijega (Small.) 1783.
Ballum 1784. Steggerda 1784 en 1785. Hollum 1787.
Specht, Johannis. Piershil 1753. Goot te Rotterdam.
Splinter , Everardus. Driehuizen 1638. Woonde te Enkhuizen.
Stephanus. IJtens 1312. Bolsward 1312.

T.
Trier, Peter van. Afferden 1616. Kootwijk 1625.
Trier , Joannes a. Afferden 1.653.
Thouvesme. Arendonk 1806. Zie ook Drouot en F. Regnault.
Thouvenel, Ignatius. Usselkirchen 1723. Zie ook Claude Richet,
Tol(huis?), Jan. Oost-Graftdijk 1555.
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u.
Ulrich, in Apolda. Dothen 1 8 3 9 ? Frauenpriessnitz 1 6 3 6 ? en 1 6 3 9 dUlrich , E. G., van Apolda. Maua 1 7 2 2 .
Ulrich, Joh, Georg, van Apolda. Löbstedt 1 7 6 0 .
Ulrich,
Gebr., in Apolda. Domburg 1 7 7 6 .
Grossschabhausen
1 7 6 7 en 1 7 9 6 .
Taupadel 1 7 9 3 . Nerkewitz 1784. Poppendorf 1 7 8 6 .
Ulrich, Georg, in Apolda. Burgel 1 7 5 8 .
Ulrich,
J. Georg en J. Gottfr., in Apolda. Altengönna 1 7 6 7 .
Kunitz 1 7 6 9 .
Ulrich , A. J, O., in Apolda. Taupadel 1 7 7 5 .
Ulrich, J. C. en J. H., in Apolda. Unterwöllnitz 1 7 8 2 .
V.
Vuangerius , Peter.
Goudswaard 1 5 0 0 .
Vich , Conrat von. Marsal 1 5 0 8 .
>s
Vermaten,
Pieter , uit Amsterdam. Akkrum 1 6 9 8 .
Foitié, Jean.
Metz 1 6 0 5 . Zie M. Sonnoijs.
Visser , Qurin de , van Rotterdam. Koudewater 1 7 2 1 .

w.
Wou, Geert van. Ramsloh 1441 of 1541. Oosterzee 1498.
JVou , Johannes de. Dwingeloo 1444.
Wachenens , Medardus. Rosenkranz 1543.
IFegewart , Kilianus. Alkmaar 1439.
Wagheneus , Jacob , van Mechelen. Alkmaar 1439.
Waghenens , Henric, Brandenburg 1474.
Wou, Geert van, en Johan ter Steghe. Joure (Haskerhorne)
1512. Folsgare 1535. Sijbrandaburen 1540.
Wou, Gherardus, met Schöneborch. Gaastmeer 1500 ? Lutkewierum 1516.
Wegewart, Willem , te Deventer uit Lawerde. Oosterlittens 1576.
Pingjum 1598 (toen goot hij te Deventer),
Wegewaert, Henrick , te Campen. Lemmer 1598. Schagen 1597.
Holwerd 1600. Edens 1617. Alkmaar 1616.
Weimbolt, Michael, te Dresden. Belzig 1700.
Wou, Gerhardus de. Eernewoude 1500. Oppenhuizen 1486.
Die Mnder van Willem Wegewart te Deventer. Schraard 1603.
Wilkes , Anioni, te Enkhuizen. De Rijp 1663.
Waghenens , Peter. Wellen 1424.
Waghenens , Jan. Zonhoven 1552.
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z.
Zael, Goebel. Bolsward 1523. Welsrijp 1545. 1)
Zeydler, Hans , met IJorg Behern Hoben. Daldorf 1583.
Zimnierman, «ƒ., te Amsterdam. Delfstrahuizen 1854.

1) J. ter Gouw, Gesch. v. Amsterd. V. 225. Op den 28en Juli
1534 gingen burgemeesters eene overeenkomst aan met Gobel Janszoon Zael, dat hij een jaargeld van ƒ 20.— zou genieten, zoo lang hij
het ambacht van klokgieten „mits dies daaran cleeft" binnen Amsterdam zou doen. Hij genoot dat jaargeld tot en met 1537 en heeft
in dien tijd ook voor de stad gewerkt, maar komt later niet meer
in de stadsrekening voor. Mr. J. Dirks gaf mij dit vriendelijk op.
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Alphabetische lijst van plaatsen,
A.

Bernau blz. 12.
Bertringen blz. 139,
Aalsum blz. 42.
Bingen blz. 150.
Afferden blz. 109 , 140.
Birdaard blz. 96.
Akkrum blz. 104.
Bitsch blz.
Akmarijp blz. 60.
Blaricum blz. 22.
Alben blz. 16.
Blesdijke blz. 156.
Alkmaar blz. 9 , 41 , 4 7 , 110, Bolsward blz. 57 , 87 , 92, 132.
123.
Bornwird blz. 83.
Altengonna blz. 147.
Boijl blz. 35.
Altenschweiler blz. 124.
Brachwitz blz. 12.
Ammerbach blz. 28 , 112.
Brandenburg blz. 10 , 11 , 22 ,
Andelshofen blz. 113.
2 5 , 26 , 36 , 49 , 50 , 51 .
Anjum , toren , blz. 91 , 132.
73 , 74 , 78 , 121 , 140.
Anjum, Holdinga-state, blz. 131. Brantgum blz. 99.
St. Annen blz. 69.
Briest blz. 26.
St. Anna-Parochie blz. 126.
Britsum blz. 8 , 83.
Arendonk blz. 121.
Bukow blz. 107 , 120.
Arry blz. 46.
Buitenpost blz. 84.
Asperen blz. 70,
Bünstorf blz. 72.
Assendelft blz. 110.
Burg blz. 16.
Austernijega blz. 34.
Burgel blz. 147.
Burgau blz. 144.
Burum blz. 125.
B.
Busendorf blz. 124.
Baard blz. 161.
Bakhuizen blz. 160.
C.
Balk blz. 129.
Ballum blz. 137.
Compagnie onder Hoornsterzwaag
Banda Neira (Ned. O.-Indië) blz.
blz. 9.
153.
Constanz blz. 26 , 77 , 79.
Barsingerhorn blz. 114.
Cornwerd blz. 61 , 64 , 65.
Beemster blz. 120.
Cospeda blz. 17.
Beetgum blz. 3 , 89.
Cubaard blz.
Beetsterzwaag blz. 125.
D.
Belitz blz. 141.
Belzig blz. 139 , 1 4 1 .
Daldorf blz. 77.
Bergen blz. 143.
Danisehenhagen blz. 47 , 120.
Bermatingen blz. 1 3 , 27, 140. Dedelow blz. 4 , 1 1 .
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Deggenhausen blz, 21.
Delfstrahuizen blz. 158.
Delve blz. 121.
Dokkum blz. 161.
Döbritschen blz. 69.
Doetichem blz. 55.
Doeveren blz. 47.
Dorndorf blz, 109.
Dothen blz. 70.
Drachten (Noorder) blz, 40.
Drachtster-Compagnie blz. 158.
Drahnsdorf blz. 11.
Driehuizen blz, 112.
Dwingeloo blz, 19.

E.
Eberswolde blz, 69 , 72 , 80.
Ebringen blz. 141.
Eckernförde blz, 78.
Eddelach blz. 24.
Edens blz. 91 , 99,
Ee blz. 96.
Eernewoude blz, 56.
Eesterga blz. 91.
Eestrum blz. 133.
Egmond a. d. Hoef blz. 145.
Elburg blz. 124.
Emmen blz. 40.
Engelum blz. 5 4 , 81.
Engwierum blz. 160.
Erfurt blz. 9.
Ernathsreute blz. 13.
Esclienzweiler blz. 53.

Füllingen blz. 146.
G
Gaastmeer blz. 55.
Garding blz. 78.
Garnwerd blz. 70.
Gebweiler blz. 50.
Geesteren blz. 66.
Gent blz. 32.
Gielsdorf blz. 109.
Glienicke blz. 139.
Goldbach blz. 45.
Golmsdorf blz. 73.
Göschwitz blz. 4 , 111.
Gouda blz, 73.
Goudswaard blz. 68.
Grabow blz. 26.
Graitschen blz. 4 , 16 20.
Gramzow blz. 18.
Greonterp blz. 9.
Groet blz. 79.
Grossschabhausen blz. 147.
Gross-Schonach blz. 13 , 70.
Gruhno blz. 16.
Grünow blz. 12.
Guben blz. 53.
H.

Haarlem blz. 32, 115, 116, 117,
118 , 120, 123 , 143.
Hagnau blz. 27.
Hantumhuizen blz. 88.
Haringhuizen blz. 51.
Harlingen blz. 60, 97, 101,127.
F.
Hartmansweiler blz. 13.
Haspelscheid blz. 25.
Finkenga blz. 97.
Hazerswoude blz, 48.
Finkum blz. 43 , 93.
Heeg blz. 90.
Follega blz. 6 4 , 65.
Hees blz. 76.
Folsgare blz, 59.
Heerenveen blz. 156.
Foudgum blz. 3 5 , 129.
Hegne blz. 150.
Franeker blz. 8 4 , 131.
Heide blz.-72.
Frankena blz. 21 , 42 , 93.
Frankfort blz. 11 , 17 , 18 , 78 Heiligenberg blz. 21.
Heiloo blz. 109.
Frauenpriessnitz blz. 112.
Hekelingen blz. 33.
Fredersdorf blz. 1 1 .
Hemelum blz. 162.
Friens blz. 3,
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Hemmenhofen blz. 68.
Hemmingstedt blz. 1 9 , 29.
Hennaard blz. 3.
Hiaure blz. 8.
Hichtum blz. 90.
Hindeloopen blz. 101 , 102.
Hirsingen blz. 117.
Hohen-Werbig blz. 14.
Hohlstedt blz. 35.
Hollum blz. 137.
Holtum blz. 4.
Holwerd blz. 84 , 98.
Hoornsterzwaag blz. 102.
Hurwenen blz. 113.
Hijdaard blz. 153.
Hijeslum blz. 100.

1.

Kienzheim blz. 46.
Kirchberg blz. 12.
Kirchnaumen blz. 50.
Kletzke blz. 12.
Kleinschwabhausen blz. 120,142.
Koedijk blz. 68.
Koldenbuttel blz. 120.
Kolmar blz. 14 , 37 , 74 , 75 ,
120 , 141 , 143.
Kooten blz. 133.
Kootwijk blz. 110.
Kortezwaag blz. 7.
Koudewater blz, 141.
Koudum blz. 154.
Krippendorf blz. 142.
Krusendorf blz. 111.
Kunitz blz. 148.

L

Idaard blz. 98.
Idsegahuizen blz. 103.
Illmersdorf blz.
Immenstaad blz. 27 . 108.
Irnsum blz. 41 , 87.

Langezwaag blz. 134.
Lautenbach blz. 20.
Leeuwarden blz. 54.
Lehesten blz. 36.
Lemmer blz. 64 , 65.
Leutkirch blz. 145.
J.
Leutra blz. 49 , 114 , 140.
St. Jansga blz. 88.
Lichtaard blz. 39.
Jelsum blz. 8 , 100.
Lieskau blz. 76.
Jislum blz. 41 , 94.
Limpach blz. 22 , 117.
Jena blz. 5, 12, 13,50,69,142. Lindena blz. 52.
Jenalöbnitz blz. 12 , 121.
Lindenberg blz. 78.
Jenapriessnitz blz. 141.
Linthe blz. 1 1 .
Jeserig blz. 2 1 .
Linum blz. 68 , 79 , 105.
Jever blz. 46.
Lioessens blz. 45.
Joure blz. 5 6 , 85 , 94 , 138.
Lippenhuizen blz. 159.
Jubbega-Schurega blz. 129.
Lobeda blz. 148.
Jüterbock blz. 52 , 124.
Löberschütz blz. 5 , 70.
Jutphaas blz. 10.
Löbstedt blz. 139.
Jutrijp blz. 134.
Loosdrecht blz. 10.
Lutkewierum blz. 5 6 , 130.
K.
Lyons blz. 3.
Kahnsdorf blz. 110.
Kampehl blz. 2 1 .
M.
Kathrinenheerd blz. 104.
Katingen blz. 4 , 52.
Macher blz. 147.
Katlijk blz. 132.
Makkum blz. 102 , 131 , 135.
Keulen blz. 9.
Malchow blz. 72.

Wumkes.nl

486

ALPHABETISCHE LIJST

Mantgum blz. 32.
Marienfliess blz. 114.
Markelfingen blz. 2 7 , 114.
Marne blz. 22 , 23.
Marsal blz. 68.
Maua blz. 413.
Meersburg blz. 27 , 105.
Mertendorf blz. 21.
Metz blz. 71 , 105 , 118.
Metzelthin blz. 16.
Mimmenhausen blz. 24.
Mittelweier blz. 22.
Mittenwolde blz. 79.
Mörchingen blz. 68.
Morrha blz. 98.
Mörz blz. 4 , 21 , 26.
Mulhausen blz. 7 6 , 79.
Münehenroda blz. 148 , 140.
Mijsen blz. 141.

Oldeouwer blz. 130.
Oldetrijne blz. 157.
Oldorf blz. 19.
Oost-Graftdijk blz. 23.
Oosterhaule blz. 93.
Oosterlittens blz. 63 , 98.
Oosterend blz. 42 , 97.
Oosterwierum blz. 59.
Oosterwolde blz. 44.
Oosterzee blz. 45.
Opeinde blz. 3.
Oppenhuizen blz. 44.
Osmaritz blz. 28.
Oterleek blz. 111.
Oudcarspel blz. 112.
Oudehaske blz. 135.
Oudehorne blz. 91 , 134.
Oudkerk blz. 100.
Oudorp blz. 79.

ti

P.

Nennsdorf blz. 5 , 46.
Nerkewitz blz. 451.
Nes op Ameland blz. 154.
Neuende blz. 36.
Neuenkirchen blz. 111.
Neufrach blz. 20 , 27.
Newport blz. 10.
Nichel blz. 13.
Niebel blz. 79.
Nieuwe Niedorp blz. 115.
Noordbroek blz. 87.
Noordscharwoude blz. 9.
Noordschermer blz. 76.
Nijawier blz. 3.
Nijeberkoop blz. 153.
Nijega (Small.) blz.. 35 , 136.
Nijkerk blz. 83.

0.
Ober Homberg blz. 108.
Ober-Uhldingen blz. 139.
Oelenberg blz. 12.
Offingawier blz. 82.
Oldeberkoop blz. 135.
Oldemarkt blz. 92.

Paesens blz. 56.
Pakens blz. 12.
Parstein blz. 74.
Peperga blz. 128.
Perleberg blz. 70.
S. Pilt blz. 71.
Pingjum blz. 64 , 65.
Plaue blz. 117.
Poppendorf blz. 151.
Prenden blz. 114.

B.
Ramsloh blz. 19 , 52.
Rappoltsweiler blz. 50 , 424.
Reichenau-Niederzell blz. 13, 27.
Heiningen blz. 14.
Rieben blz. 123.
Riedebech blz. 12.
Rieding blz. 15.
Rodigast blz. 28 , 115.
Rome blz. 1 0 , 1 5 , 1 7 , 2 9 ,
3 8 , 46.
Roodkerk blz. 31.
Rosenkranz blz. 23.
Rouen blz. 67.
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Rutha biz. 68 , 115.
Rijsum blz. 33.
Rijp (de) blz. 118 , 120.
Rijperkerk blz. 54.
S.
Sande blz. 70.
Schagen blz. 80.
Schalach blz. 1 4 , 121.
Schalsum blz. 125.
Scharl blz. 51.
Schermerhorn blz. 111 , 115.
Schettens blz. 3.
Schiermonnikoog blz. 97.
Schillaard blz. 9 , 56.
Schlichting blz. 79.
Schmöllen blz. 46.
Schorba blz. 28.
Schraard blz. 85.
Schultzendorf blz. 12.
Schwanebeck blz. 17.
Seefelden blz. 5 , 16, 24, 76.
Seehausen blz. 110.
Sehestedt blz. 105 , 114.
Sexbierum blz. 7.
Siesebije blz. 121.
Siethen blz. 73.
Sneek blz. 155.
Snikzwaag blz. 137.
Spannum blz. 63 , 92.
Stedum blz. 32.
Steinhöfel blz. 4.
Steggerda blz. 136.
Stockholm blz. 164.
Strucklingen blz. 23.
Sturzelbronn blz. 25.
Sulzmatt blz. 12.
Surhuisterveen blz. 128.
Surhuisterveensterheide blz. 161.
Surhuizuin blz. 82.
Sijbrandaburen blz. 59.

T.
Taupadel blz. 150.
Tautenburg blz. 14.

Tharbiirgel blz. 69 , 123.
Tellingstedt blz. 5 0 , 105.
Terhagen blz. 164.
Terkaple blz. 43.
Ternaard blz. 160.
Thann blz. 1 4 , 18.
Tiel blz. 49.
Tjerkwerd blz. 86.
Tjurnmarum blz. 58.
Trebbus blz. 4.
St. Truien blz. 10.
Tzum blz. 81.

u.
Uden blz. 1 7 , 4 9 , 51.
Ueberlingen blz. 13, 24, 27, 46,
76 , 78 , 107 , 143 , 144.
Uitgeest blz. 113.
Uitweliingerga blz. 137.
Unterwöllnitz blz. 123.
Usselkirchen blz. 142.
V.
Valmünster blz. 36.
Veenwouden blz. 126.
Vlissingen blz. 111.

w.
Waabs blz. 47 , 51.
Warga blz. 39 , 103.
Warns blz. 58 , 126.
Warstiens blz. 2 9 , 81.
Weddingstedt blz. 30 , 107.
Weenen blz. 122.
Weida blz. 10 , 14 , 122 , 142.
Weisenburg blz. 4 , 26 , 49.
Weissensee blz. 12.
Wellen blz. 46.
Weisrijp bl. 59.
Wenigenjena blz. 12 , 16 , 67.
Werbig blz. 12.
Werenzhain blz. 12.
West-Graftdijk blz. 114.
Wetzens blz. 156.
Wier blz. 3.
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Wierum blz. 85.
Wieuwerd blz. 138.
Wilkendorf blz. 4.
Winterswijk blz. 18.
Winsum blz. 93.
Winzenheim blz. 49.
Winzerla blz. 112.
Wöhrden blz. 19 , 52.
Wollmatingen blz. 13.
Workum blz. 157.
Wormhout blz. 148.
Wijnaldum blz. 95.
Wijnjeterp blz. 126.

11.
IJlst blz. 54.
Utens blz. 34.

Z.
Zonhoven blz. 19 , 72.
Zuid- of Grootschermer blz. 114.
Züllichau blz. 140.
Zwätzen blz. 105.

Wumkes.nl

Wumkes.nl

PL.II.

Wumkes.nl

Wumkes.nl

