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Merkwaardigheden ten aanzien van klokken.

Eigenaardig is liet, liet een en ander mede te deelen
uit liet geschrift van Angelus Roccha , bisschop van Ta-
gasta , over de klokken. Zie de Sallengre , Novus TZies.
antiquitatum Konianarum. Pars II. Ik laat hierbij den in-
houd voor rekening van den ouden schrijver.

In Cap. I vinden wij, dat de Hokken, door de Christenen
gebruikt, bij de Turken gehaat zijn. Zij roepen uit hunne
torens de menschen te samen. De Grieken gjbruikten,
onder de Turksche heerschappij , het Simandrum of
Hagiosidèron. De ketters zijn , volgens R., aan de Turken
gelijk. De Calvinisten b. v. willen het klokgelui niet bij
de begraving der dooden. Het gebruik der klokken, reeds
lang bij de Heidenen bekend , wordt op kerkelijk terrein
het eerst toegekend aan Paulinus van Nola.

Cap. II bevat de onderscheidene namen der klokken.
Tintinnabulum naar de klank tin , tin. Petasus voor groote
klokken , a galeri vel pilei latioris forma et similitudine.
Codon , een griekscli woord, -/.coôW voor tintinnabulum. De
klokken worden zoo genoemd , omdat zij , bij beweging ,
geluid en als het ware gezang geven. Nola. Sommigen
brengen dezen naam met Paulinus van Nola in verband;
maar reeds voor Paulinus werd eene klok Nola genaamd.
De oorzaak is niet duidelijk. — Lebes d. i. een metalen
vat, waarin iets in het vuur geplaatst wordt, opdat het
smelte. Eene klok wordt Lebes genoemd, omdat de Lebetes
en klokken in vorm overeenkomen. — Aes heet eene klok,
omdat het aes van Dodona helder klonk. — Aeramentum
heet eene klok , omdat het aeramentum uit aes gegoten
wordt. — Squilla worden in Italië de kleine klokken ge-
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noemd. Crotalum komt van het Grieksche •/.QÓra'kov, crepi-
taculum , van crepitus. — Signum heet eene klok, omdat
door haar geluid het teeken gegeven wordt, om iets in
de kerk of op andere plaatsen , waar zij geluid wordt, te
doen. — Cloca is een Germaansch woord voor klok, zooals
blijkt uit het bevel van Karel den Groote „clocae non sunt
baptizandae." De Franschen noemen de klokken ook
Cloches. — Canipana heet eene klok, omdat het Campa-
nisch metaal, waaruit men Mokken vervaardigde, voor
het beste gehouden werd.

Cap. IlI. De Heidenen gebruikten de klokken bij de
baden ; om de markt aan te kondigen , vooral de visch-
markt; bij triumphen en terechtstellingen van tot den dood
veroordeelden ; bij lijkplechtigheden , om do Daeinonen af
te keeren ; bij de godsdienstplechtiglieden ; bij de wachten
des nachts ; in huis om de familie te wekken ; en bij uur-
werken om de uren te onderscheiden. IL. brengt van alle
deze bijzonderheden voorbeelden bij.

Cap. IV. De Christenen hebben vele dingen , van de
Heidenen afkomstig, aangewend tot hun godsdienstig gebruik
en geheiligd. Zoo heeft Nolinus met de klokken gedaan.

Cap. V. De klokken te wijden is een oud en vroom
gebruik in de kerk. Alcuinus , 770 n. Chr. , een leerling
van Beda den presbyter , den leermeester van Karel den
Groote', heeft geschreven „het wijden en zalven der klokken,
en haar namen te geven , moet niet als iets nieuws be-
schouwd worden"; en in de ordo Ronianus wordt de gansche
vorm dier wijding beschreven. Koccha geeft er een uit-
treksel van.

Cap. VI. R. geeft op , dat de klokken gewijd worden,
opdat zij zullen dienen voor den H. dienst. Ten onrechte
noemt Stcplmnus Durant deze wijding doop. De wijding
was, volgens Alcuinus , reeds eenige hondorde jaren voor
Johannes XIII in gebruik. Vele klokken heeten Maria.
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omdat zij des middags, 's morgens en 's avonds ten eere
van de Maagd Maria luiden. — Vele Mokken hebben ook
namen van Heiligen, om ze onderling te kunnen onder-
scheiden , en tot devotie voor liet volk. — Vooral heeft
het woord „verbum caro factum est" eene beschermende
macht tegen de booze geesten. Jacobus Sprenger verhaalt
van drie mannen die op weg waren. Twee werden door
den bliksem getroffen , maar de derde , hoewel verschrikt
door stemmen in de lucht „laat ons ook hem treffen",
bleef echter bewaard. Hij had toch de Mis dien morgen
gehoord, en daarin de beschermende woorden „verbum
caro factum est", d. i. het Woord is vleesch geworden.
Daarom plaatst men dit woord ook op klokken. — Op de
kleine klok van de Basilica St. Petr. te Rome leest men
„mentem sanctam spontaneam , honorem Deo , et Patriae
liberationem. Ave Maria gratia plena , Dominus tecurai ,
benedicta tu in mulieribus , et benedictus fructus ventris
tui." Een Engel zou de woorden van mentem tot libera-
tionem op een bord geplaatst hebben op het lijk van de
H. Agatha , maagd en martelares , toen de vromen , haar
ter eer , ln'kplechtigheden verrichtten. Zij zullen beteekenen
mentem sanctam spontaneam obtulit, honorem Deo cledit,
et patriae liberationem impetraiit, namelijk Agatha. De
inwoners van Catana op Sicilië zouden dan ook , bij eene
uitbarsting van de Aetna, wonderbaarlijk bewaard zijn ,
toen zij naar liet graf van Agatha vloden. Deze inscriptie
staat dan ook op klokken om den bliksem en vuur door
het gelui te weren.

Cap. VIL Men doet eeden boven de klokken. Silvester
Giraldus zegt, dat zij van meer kracht zijn , dan die over
de Evangeliën worden afgelegd. Ook bezweert men de
klokken. Er is b.v. te Lagenia eene klok, die op de vlucht
gaat. • Als haar bewaker haar niet sommige nachten be-
zweert en bindt, dan is zij 's morgens in Media bij Clu-
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îierech in de kerk van den H. Finnani, van waar zij ge-
komen is. — Op het gelui van cle Oampana Senonensis
vlucht de vijand. Surius verhaalt- dit in liet leven van den
H. Lupus. Koning Clotarius wilde haar naar Parijs brengen.
Afgenomen zijnde gaf zij geen geluid. Op bevel des Ko-
nings weer naar hare plaats gebracht, gaf zij wederom
geluid. De wegvoering behaagde toch niet aan den bisschop ,
die haar, bij hare terugkomst met psalmen en groote vreugde
terug ontving. — Antonius Âugustinus, episcopus Tarraco-
nencis , deelt van cle klok te Viliglia , in Spanje , liet van
zelve luiden mede. Zij duidde daardoor de toekomst aan.
Zoo voorspelde zij de plundering en ontvolking van Rome
•ten tijde van Clemens VII in 1527, en de pest in 1564.—
De klok in Monasterio Bodkensi luidt van zelf, als er
eene van de nonnen sterven zal. — Sigebertus Gembla-
censis verhaalt in de Chronieken anno 1081, dat de klok-
toren te Maldenburg in Vlaanderen door storm dreigde om
te vallen. Mensclielijke macht was vruchteloos. Op 1
Januari echter werd de kerk met helder licht vervuld ;
door Goddelijke macht werd de toren recht gezet, en de
klokken begonnen te luiden. — In Aldenburg luidden de
klokken ook van zelf, bij de begrafenis van een man,
die daar van honger gestorven was, toen, bij heerschenden
hongersnood in Vlaanderen , velen naar die plaats waren
gevlucht. De priester Godobertus had het klokgelui ge-
weigerd , omdat de man onbekend was. Zoo schrijft Ja-
cobus Meijerus in Balduino Pio libr. IlI Aimaliuni Flan-
driae op het jaar 1062.

Te Valentia luidde , in de kapel van Maria , onder den
grond eene klok, anno 1490. Men groef zo op, en onder
haar vond men een houten beeld van Maria , met goud
versierd, dat door de Christenen daar begraven was gedu-
rende de invallen der barbaren.

Te Broek in Groningen luidden do klokken ook van zelf,
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en toen kwam er eene groote sterfte onder de menschen.
Cap. VIII handelt over de klokken der Hebreen. Tubae,

Num. 10.
Cap. IX over de overeenkomst van de tubae en de

klokken..
Cap. X over het verschil van beiden.
Cap. XI over liet verschillend geluid der klokken. Het

hangt af van den vorm en klepel.
Cap. XII over de klokke-spelen en torens.
Cap. XIII. De campanarii behooren tot ds geestelijken

van minderen rang. De klokken zijn toch gewijd, en wor-
den geacht als praedicatores Buangelii. Ook luiden de
Ostiarii wel, en de Janitores . maar superpelliceis induti.
Een leekenkleed past niet.

Cap. XIV. Het gebruik der klokken in de kerk wordt
uitgedrukt in deze twee versen :

Laudo Deuin verum, Plebem voco, congrego Clerum,
Dei'unctos ploro, nimbum fugo, festaque lionoro.
Zij heeten Leonini, omdat zij door eenen zekeren Leo

zijn gemaakt.
Cap. XV". Paus Sabiuianus beval dat op de Canonieke

uren en bij de bediening der Mis de klokken dor kerk
zouden geluid worden. Zoo schrijft Panvinius. Maar
Hieronimus, die voor Sabinianus leefde, kende het gebruik
der klokken al voor de heilige verrichtingen. Men zal
daarom dit gebruik der klokken eer aan Paulinus moeten
toeschrijven, den tijdgenoot van Hieronimus. Maar mis-
schien was het ten tijde van Sabinianus niet algemeen in-
gevoerd , of verontachtzaamd, zoodat hij liet opnieuw beval.

De divina officia worden saamgevat in onderscheidene
uren , officium nocturnum , matutinum , prima , tertia ,
sexta et nona, vesperae et completarium. Dit is aldus
om de zeven leeftijden des menschen , infantia , pueritia ,
adolescentia , juventus , virilitas , senectus et decrepitus ;

4
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of ook om Ps. 118 „Septies in die laudem dixi tibi"; of
ook om Spreuk. 24 „Septies in die cadet justus, et resurget.

Cap. XVI—XXIII handelen over liet gebruik der klokken
bij de mis , 's morgens , 's avonds ; 's middags ; tot lof van
God en de Heiligen op heilige dagen en bij processies;
voor de dooden ; om vloeden en onweer te betemmen ; om
de uren aan te wijzen voor Universiteiten, Colleges, Scholen,
Kloosters en Magistraat; om de komst te oeren van ker-
kelijke en andere gezalfde wereldsche autoriteiten.

Cap. XXIV betreft liet overige gebruik der klokken;
ook in do huizen der Cardinalen enz.

Cap. XXV. Drie dagen voor Paasch luiden de klokken
niet, maar tabulae malleo ferreo pulsantur campanarum
loco , daar het gelui de prediking beteekent, en de apos-
telen bij Jezus in Gethsemane van droefheid sliepen en
zwegen. Bij de mis op het Paaschfeest luiden de klokken
weer , maar dan gaat de klok der Cathedraal- of Moeder-
kerk voor, volgens bepaling van het Lateraan Concilie
onder Leo X. — Ook bij het interdict zwijgen de klokken.
Verrichten de Geestelijken kerkelijke plechtigheden, dan
geschiedt dit met gesloten deuren. Alleen mag des mor-
gens , middags en avonds , voor des Engels groet tot eer
van Maria de klok geluid worden. Ook mag bij den dood
van een monnik de kloosterklok luiden. — Sommige Pausen
hebben wel aan sommige vorsten toegestaan , dat zij , in
onder het interdict begrepen streken , voor zich de mis
met gezang en luider stem konden vieren , maar dan was
het klokgelui toch verboden.

Cap. XXVI. Daar men over het geoorloofde getal der
klokken in de kerk gestreden heeft, zegt Sanctus Carolus
BoiTomeus , Cardinaal en Bisschop van Milaan, „indiende
kerk een Cathedraal is , is het geoorloofd zeven of op het
minst vijf klokken te hebben; een Collegiaal-kerk heeft
drie, eene groote, middelste en kleine; een Parochiaal-
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kerk moet even zoo vele , of althans twee hebben, en wel
met onderscheiden geluid, dat toch te samen stemt, naar
de verschillende wijze en beteekenis der heilige diensten.
De klokken zijn noch in den toren noch op eene andere
plaats te hangen/voor zij gewijd zijn met plechtige zege-
ning en gebed , naar kerkelijk voorschrift.

Zij mogen geene profane dingen in opschrift bevatten ,
maar alleen het beeld van den patroon der kerk, of eenig
ander van eenen Heilige , of eene vrome inscriptie.

Volgaarne neem ik , met dankzegging aan den vriende-
lijken toezender , hier op het grootste deel van het belang-
rijk stuk van den Heer F. G. H. LUYTEN, in de Maas- en
Roerbode ; van 14 April 1894 , 2de blad :

Uit de geschiedenis der oude wereld blijkt, dat reeds lang
voor Christus' geboorte , zoowel in het Oosten als in het
Westen de klokjes in kleinen vorm bestonden, 't Is bekend
dat de Joodsche vrouwen en bizonder de Arabische zich
sierden met kleine klokjes of schelletjes. Het plechtge-
waad van den Hoogepriester der Joden was met kleine
schellen omzet, en de Egyptenaren maakten er gebruik
van bij hunne godsdienstige feesten.

Te Athene waren de wachten op de stadsmuren voorzien
van kleine klokjes , met welke zij de nadering van den
vij and aankondigden.

In de vierde eeuw komen in de Westersche kerk eenige
sporen van het gebruik der klokken ; bij de godsdienst-
oefeningen der Christenen voor. Daar zijn er, die beweren
dat Constantijn de Groote reeds eene klok aan eene kerk
van Rome heeft geschonken ; anderen willen het eerste
gebruik v an eene klok voor het aankondigen der godsdienst-
feesten toegeschreven hebben aan den H. Paulinus , bis-
schop van Nola in Campanie.

Ook vinden wij nog melding gemaakt van eene klok in
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de geschriften van den H. Gregorius van Tours , die van
een Signum (de gewone kerkelijke uitdrukking voor het
woord klok. welke veelvuldig Signum ecdesiæ genoemd
wordt) gewaagt ; voor den aanvang van de godsdienstoe-
feningen en tot aankondiging der canonische uren. Te
Rome vindt men voor liet eerst in het jaar 708 eene klok
vermeld, welke gebruikt werd om liet begin der gods-
dienstoefeningen aan te kondigen.

Walafried Strabo, abt uit Reichenau, verklaart uitdruk-
kelijk dat Italië het vaderland der klokken is geweest; dat
deze liet eerst in de stad Nola in Campanië vervaardigd
werden en dat daarvan ook de naam Campana voor de
grootere en Nola voor de kleinere klokken lierkomstig is.
Beide benamingen gebruikt de kerk om klokken aan te
duiden.

De etymologie van liet woord Campana door den abt
Strabo aangegeven, schijnt juist te zijn; daar anders,
gelijk Otte in zijn werk „ Glockenkunde" terecht aangeeft,
dezelfde beteekenis in de beide namen campana en nola
aan een hoogst zeldzaam toeval zou moeten worden toe-
geschreven. Bovendien was liet zoozeer vermaarde koper-
erts uit Campanië zeer geëigend voor klokkenspijs , terwijl
ook de bewoners van Campanië bij de ouden reeds gunstig
bekend stonden door liunne kunstvaardigheid in het vormen
uit aarde en in het gieten van metaal.

In liet midden der 7de eeuw vinden wij de kerkklokken
in Frankrijk , doch nog niet algemeen. In de oorkonden
der 8ste eeuw wordt van liet kerkelijk gebruik der klokken
reeds als eene gewone zaak gesproken, een bewijs dat
dezelve algemeen bekend waren.

Merkwaardig is liet, dat reeds tegen liet einde der 6de
eeuw, zooals de abt Cumeneus Albus in vita S. Golumbœ
vermeldt, op liet afgelegen Scliotsclie eiland By de klokken,
campanae, in gebruik waren. Men kan alzoo gerust liet
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eerste kerkelijk gebruik der klokken in een aanmerkelijk
vroeger tijdperk en wel in de vijfde eeuw verplaatsen.

Uit Engeland kwamen dan ook tegelijk met liet Chris-
tendom de eerste klokken naar Duitschland. Zoo lezen
wij dat Geîsbertus , een leerling van Beda , aan den bis-
schop TAIUUS van Mainz eene klok (clocam) ten geschenke
had gezonden. Hier komt het woord klok in latijnschen
vorm het eeist voor. Als Duitsch woord treffen wij liet
niet aan voor de 9de eeuw. Het Engelsche woord doek
en liet Fransche cloche lieeft klaarblijkelijk denzelfden stam.
Het oud Hoogduitsche woord clocha zou van clochen,
slaan of kloppen afgeleid zijn, Angelsachsisch clugga,
IJslandsch clucka.

Ten tijde van Karel den Groote, schijnen de klokken
reeds op het platteland te zijn ingevoerd. Zoo wordt in
liet Traditieboek van St. Emeranus over de in de Boven-
pfaltz liggende dorpskerk Purbach gemeld dat zij reeds
een bronzen klok (campana aerea) bezat. Ook bevatten de
pontificaalboeken der achtste eeuw reeds den ritus der
klokk enwij ding.

De oude klokkenspijs bestond , even als die welke ook
thans nog voor goede , duurzame klokken gebruikt wordt,
uit eene legering van koper en tin. Men heeft langen
tijd in den waan verkeerd dat m sommige klokken zilver
gebruikt werd, om haar een welluidender toon te doen
geven ; maar deze nieening schijnt of uit liet verhaal van
een monnik van St. Gallen in Zwitserland te zijn voort-
gekomen , die van een klokkengieter verhaalt dat hij ván
Karel den Groote 100 pond zilver gevraagd en gekregen
had , om die aan eene klok te gebruiken , welk zilver hij
evenwel voor zich behield ; of uit de omstandigheid dat in
de middeleeuwen adellijke personen door de vervaardigers
der klokken werden uitgenoodigd om eenig zilver in den
oven to werpen , voor welke gift zij alsdan het recht van
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peter- of meterschap bij den pleclitigen doop eener klok
verkregen. Tot dat einde was, naar liet heette, eene
opening in den oven aangebracht, waardoor gemelde per-
sonen dan eigenhandig hunne gift daarin konden werpen ,
maar deze opening wel verre van met de klokkenspijs in
verband te staan , kwam op de stookplaats uit, waar het
zilver vergaderd en onder de werklieden verdeeld werd.
Het toevoegen van zilver is naar de ervaring geleerd heeft,
eerder nadeelig dan voordeelig aan den reinen klank der
klokken.

De HoogEerw. Heer Canonicus Böckeler uit Aken, schrijft
in een zijner verdienstelijke brochures over liet gieten der
klokken , de volgende technische bizonderheden :

„Wil men het klokkenmetaal onderzoeken, dan slaat
men een stukje van de kroon af en beschouwt dan daar-
van de doorsnede. Houdt nu dat stukje metaal 22 °/0 tin
in, dan is de bronsvlakte mat en zilverkleurig; brengt
men liet aan de lucht, bizonder bij Tochtige lucht, dan
is liet meer grauw getint. Is de breekvlakte glad en gla-
zerig , dan is de specie te hard en bevat zij te veel, is
zij te ijzerachtig dan bevat liet klokkenmetaal te weinig tin.

In 't eerste geval is de breekvlakte helder , in 't laatste
donker.

Is er te veel ijzer en lood in de klokkenspijs dan heeft
de breekvlakte een grijs uitzicht. Het tingehalte heeft in
't klokkenmetaal een grooten invloed op den toon. Hoe
meer tin , hoe fijner toon , — maar ook hoe harder metaal,
waardoor het gevaar van springen grooter wordt.

Dikwijls vindt men ook de bijvoeging van lood in plaats
van tin in de klokkenspecie ; en , om alle bedrog te voor-
komen , moet men dan een stuk der klok chemisch analy-
seeren , daar zulks niet anders of heel moeielijk te er-
kennen is.

In lateren tijd zien wij , dat de staalklokken , omdat
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zij goedkooper zijn, de bronsklokken trachten te verdringen.
Het is echter te betwijfelen , of die gieters van klokken

uit gegoten staal, door hunne industrie de Kerk en de
Kunst een dienst bewezen hebben, en wel om deze redenen:

1 °. Omdat bij de staalklokken, wegens de buitenge-
wone hardheid van 't metaal, de toon veel zwakker en
korter is dan bij de bronsklokken.

Bij gelijke grootte en hoogte duurt de toon der staal-
klok nauwelijks een derde gedeelte van den tijd als bij de
laatste , terwijl toch juist de volheid en de duur van den
toon een wezenlijke eigenschap eener goede klok is.

2°. Omdat de staalklokken veel brozer zijn , springen
zij eerder.

3°. Omdat als eene staalklok gesprongen is , zij geene
waarde meer heeft, terwijl eene gesprongen bronsklok
nog altijd aan metaal circa 3/4 van de vroegere waarde
behoudt.

Over de verhouding, waarin het koper en tin in de
middeleeuwen samengebracht werden om eene klok van
goeden toon te verkrijgen , heeft men tot nog toe niet
veel gevonden.

Zoo werden in de 13de eeuw voor drie klokken voor de
kerk van Dover in Engeland, 1050 ponden koper en 500
ponden tin gesmolten; terwijl in de 16de eeuw in Italië
bij iedere 100 ponden koper slechts van 23 (voor grootere)
tot 26 ponden tin (voor kleinere) gevoegd werden.

De verhoudingen zijn in het algemeen zeer uiteenloo-
pend, zoo zelfs dat men op 100 deelen koper van 12 tot
15 deelen tin voegt; meestal echter neemt men 4 deelen
koper en 1 deel Engelsch tin als maatstaf aan."

Het gieten van kerkklokken vereischt een aantal vooraf-
gaande bewerkingen , die veel zorg en oplettendheid, zoowel
.als kennis van de juiste proportiën vorderen.

De voorbereidende werkzaamheden bestaan in het ver-
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vaardigen van de kern of de ziel, van liet model en van
den helm of de kap.

De kern bestaat uit een gemetselden hollen vorm, wiens
buitenzijde goed rond wordt gemaakt; deze vorm wordt
bestreken met een laag cement, samengesteld uit klei,
paai'demost en korte haren, goed gemengd en gekneed.
Naarmate men den vorm bestrijkt, wordt deze laag met
een coinpas gelijk gemaakt, waarmede men zoolang voort-
gaat tot alle oneffenheden weggenomen zijn. Is deze eerste
laag op de vereischte dikte gebracht, dan vult men den
gemetselden vorm met houtskool, die men aansteekt, om
zoo den vorm door een regelmatig onderhouden vuur te
drogen, waarvoor men een tijdsbestek van 12 —24 uren
noodig heeft.

Zoodra de eerste laag genoegzaam gedroogd on gehard
i s , doet men er eene tweede van dezelfde stof over, waarbij
dezelfde bewerking als bij de eerste herhaald wordt; daarna
wordt de vorm nog met eene laag , uit asch en zeep sa-
mengesteld , bestreken. Deze laatste wordt niet door het
vuur gedroogd, en dient om den tweeden vorm of het
model der klok , dat om de kern wordt vervaardigd , ge-
makkelijk af te kunnen nemen.

Bevorens men tot de vervaardiging van het model over-
gaat, onderzoekt men nauwkeurig of de kern den vereischten
vorm bezit en zonder gebreken is , daar deze anders op het
model overgaan , waardoor de klok zelve gebrekkig wor-
den zou.

De aarde , waaruit het model vervaardigd wordt, bestaat
uit een vloeibaar mengsel van fijn gezift zand , paarde-
mest en fijne haren. Zij wordt evenals de eerste lagen
om den vorm gestreken , en deze bewerking herhaalt men
zoo dikwijls , tot dat het model volkomen de dikte van de
klok verkregen heeft.

ledere laag wordt met het compas glad gemaakt en
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met liet vuur gedroogd , terwijl telkens tusschen de lagen
een bekleedsel van hennep gevoegd wordt, om het scheuren
te beletten. Op het model worden de verschillende orna-
menten , welke op de klok moeten gegoten worden , aan-
gebracht ; daartoe bestrijkt men het met een compositie
van kaarsvet, zeep en een weinig was , waarna de figuren
en de wapens in was er op worden geplaatst.

De helm of de kap wordt aldus genoemd omdat hij de
kern en liet model beiden bedekt; deze moet bizonder
sterk gemaakt worden , omdat bij bijna onophoudelijk aan
het vuur moet blootgesteld zijn, geheel met vast gestampte
aarde bedekt wordt en aan de gloeiende hitte van liet ge-
smolten metaal moet kunnen weerstaan.

Men vervaardigt den helm op dezelfde wijze bij verschil-
lende lagen als de twee voorgaande , maar uit eene fijnere
kleiaarde , die te voren gezift en met goed gereinigd haai-
en paardemest gemengd wordt. Hiermede bedekt men
zeer voorzichtig , om de ornamenten met te beschadigen ,
de uiterste laag van het model en laat het langzaam maar
zonder vuur drogen ; dan volgt eene tweede laag, waarbij
men het compas wederom aanwendt, en ook het vuur,
maar dit laatste slechts zoover als noodig is om de orna-
menten van was te doen smelten , waardoor de indrukken
hiervan in de eerste laag van den helm geprent blijven.
Hierna brengt men nog meerdere lagen aan , maar altijd
van eene vastere stof, (waar tusschen men van boven naar
beneden hennep voegt) die telkens met het compas goed
glad gemaakt worden. Is de helm tot de vereischte dikte
en sterkte gebracht, dan wordt hij van het model afge-
nomen en van alle gebreken ontdaan ; nu kan het model
van geen dienst meer zijn , het wordt dus verbrijzeld en
uit den kuil, waarin al deze voorbereidingen hebben plaats
gehad, verwijderd. De helm wordt nu in zijne vereischte
positie boven de kern geplaatst en de kuil met vastge-
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stampte aarde gevuld, terwijl slechts eene enkele opening
boven door den helm blijft, waardoor het gesmolten metaal
wordt geleid. Dit laat men nu langzamerhand in den helm
vloeien; er komt eene vlam uit de opening, gelijk aan
die van brandenden spiritus , die zoolang aanhoudt tot de
helm gevuld en de klok gegoten is.

„Bij eene goede keuze van klokkenspecie'', zegt voor-
noemde HoogEerw. Heer Böckeler , „blijft toch nog de
smelting een zeer gewichtig werk voor den gieter , omdat
de daarbij gemaakte of ontstane fouten , slechts door een
nieuwe gieting kunnen verholpen worden.

Verkrijgt liet gietsel den noodigen hittegraad niet, en
dit is wel de grootste fout, dan wordt daardoor de duur-
zaamheid der klok zeer benadeeld; de voor de volheid
van den toon zoo noodzakelijke scherpe randen aan den
krans der klok, zijn niet dan gebrekkig voorhanden , en
men kan zulks bij 't doorbreken van een stuk gietsel zien
aan de onreine , grauwe en poreuze breekvlakte.

Verder moet bij 't smelten vooral acht gegeven worden
dat de metaalmassa in den oven behoorlijk geroerd worde,
opdat de spijs reiner en de geheele massa gelijkmatiger
vermengd worde. Door het specifiek mindere gewicht van
tin , zoude anders de bovenste laag van het klokkenme-
taal tinrijker worden.

Dat bij het smeltingsproces de inrichting van den oven
en de wijze van stoken eveneens grooten invloed hebben
is gemakkelijk in te zien.

De beste ovens zijn de vlamovens , waarbij het metaal
niet direct met de brandstof in aanraking komt; de beste
brandstof is hout of houtskool, omdat daarbij de vlammen
en de producten der verbranding reinigend werken.

Een gewichtige zaak , die men in onzen tijd al te weinig
nakomt, bestaat hierin, dat iedere klok moet afgeleverd
worden, gelijk ze uit de groeve komt, zonder dat noch
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vijl, noch. beitel, eenige verandering aan het stuk brengen.
Het is immers een feit dat de beroemdste klokken steeds

zoo afgeleverd werden, gelijk ze uit de groeven kwamen,
nadat slechts de grootste oneffenheden en metaalslakken
verwijderd waren.

Deze klokken nu zijn voor een groot deel alle mees-
terstukken, Avat vorm en schoonheid van toon betreft, en
de vraag is daardoor wel gerechtigd : hoe komt liet dat
het meerendeel der liedendaagsche klokkengieters zulke
meesterwerken niet meer kunnen leveren ? En liet ant-
woord luidt dan : omdat de klokkenspecie evenals de vormen
dezelfde zijn, zoo moet men met recht de hoofdoorzaak
daarvan zoeken in de behandeling, na dat de klokken
gegoten zijn.

Hoe dikwijls gebeurt het niet, dat, als men den juisten
toon niet getroffen heeft, de klok moet worden uitge-
draaid of afgevijld , zeer ten nadeele van hare waarde.

De volheid en reinheid van den toon schaadt zulke na-
bewerking zeer , maar ook de soliditeit der klok. De huid
der klok is beduidend harder dan het innerlijke; wordt
aan die huid gevijld , dan wordt zij meestal geheel of ge-
deeltelijk weggenomen/'

Klokken waren in onze streken reeds vroeg bekend.
De diaken Grodeschalcus , die in 730 te Luik vertoefde ,
verhaalt, dat toen de H. Lambertus te Stavelo verblijf
hield (674—681) cle monniken van dat sticht door eene
klok , pulsato signo , naar het koor werden geroepen.

In het jaar 1130 verklaarden de kanunniken van St.
Servaas , dat zij de klokken zouden luiden onder den plech-
tigen dienst voor hunne overledene medebroeders. In den
toren der St. Janskerk te Maastricht, die den 8 Juni 1373
instortte , bevond zich eene klok die de uren sloeg. In
1464 was ook de torenklok van Beek, bij Meerssen,
met een uurwerk voorzien. De oudste torenklok van
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ons bisdom bevindt zicli in den kerktoren te Bucliten;
zij is zonder inschrift en dagteekent uit het lîomaansche
tijdperk.

ZooaJs zoovele andere kunstmatige en wetenschappelijke
verrichtingen werd ook liet klokkengieten in de Middel-
eeuwen oorspronkelijk door de monniken uitgeoefend; echter
waren er toen reeds rondreizende klokkengieters. In de
13 tl e eeuw ging die tak van nijverheid meer in de handen
der leeken over , en bleef eindelijk geheel en al aan hen
overgelaten; maar ook deze bleven rondreizende kunstenaars,
zoowel om liet moeielijke vervoer der zware klokken over
dikwijls ontoegankelijke wegen , als om liet meerdere ge-
mak , waarmede de soms te recht wantrouwende schepenen
en poorters der steden liet aanwenden van de besproken
metalen konden nagaan , wanneer de klokken op de plaats
zelve gegoten werden.

De kluist van 't klokkengieten gmg over van vader op
zoon en de traditioneele kunstregels werden met veel streng-
heid toegepast en geheim gehouden.

Onder tic voornaamste klokkengieters neemt de familie
Van Trier eene eerste plaats in. Zij heeft gedurende 300
jaren (1410 — 1761) te Aken geleefd en, wat gieterij betreft,
een naam verworven , waardoor zij eene eereplaats inneemt
onder de kiokkengieters aller eeuwen.

Het eerste werk leverde zij in Duitschland voor de St.
Adelbertuskerk te Aken en m ons vaderland voor 't Lim-
burgsche dorpje Hoensbroek. Jan van Trier verstond 't
best de kunst en goot klokken voor de kerken te Noord-
beek , Bemelen en Tegelen.

Gregoiïus van Trier leverde eene klok voor de kerk van
Buchtcn ; zij was veisierd mot 7 medaillons , waaronder
een Christusbeeld , een beeld van de H. Barbara en een
van den H. Martinus.

Nederland en niet het minst Limburg heeft in vroegere



FRIESCHE KLOKKE-OFSCHRIFTEN. 6 1

eeuwen steeds uitgemunt in het gieten van de schoonste en
welluidendste Mokken. Zoo meldt het Tijdschrift, die
„Deutsche Wissenschaft" dat de eerste klokkengieters
„ welene — wie es heutiges tages liäufig vorkommt —
ein Kompagnie Geschaft hatten." — En wie waren die
kunstenaars? „Jolaann und Gerhard van Venlo, und Johaim
von Straelen , welclie in Holland, im sogenannten Limbur-
gerlande , eine giesserei Latten."

Nog hooger opklimmende , heeft men gevonden dat er
in ons land eene andere klokkengietersfamilie te Veghel
heeft gebloeid. De Dom van Keulen verkondigt ook heden
nog Neerlands roem in klokkenklank, daar zijne derde
klok het werk is van Johan van Veghel.

Het glanspunt, de gouden eeuw der kunst van klokken-
gieten in Nederland , valt samen met de eerste helft der
gouden eeuw van Neerlands overheersching in Europa door
de toonkunst , nl, de eerste helft der zestiende eeuw, waarin
leefde een der grootste klokkengieters G er ar dus de Wou
of Geert van Wou uit Kampen. Toen destijds Duitschland
de schoonste klok van Europa wilde hebben, zond het
naar onzen held, en Geert van Wou ging naar Thuringer-
land en goot de 6?Zon'osa-Lieve-Vrouweklok van Erfurt,
eene klok , die een heele litteratuur heeft en tot op den
huidigen dag nog niet is overtroffen. Meesterstukken van
Geert van Wou weergalmen om maar eenige te noemen ,
in de St. Maarten's Dom te Utrecht, in de St. Pieters-
kerk te Hamburg , in St. Bavo te Haarlem , in den St.
Blasuis-Dom te Brunswijk , in de St. Martinikerk te Mun-
ster , in St. Plechelmus te Oldenzaal, in St. Michael te
Luneburg, in den grooten St. Pieter van Recklinghausen,
in de kerk te Arnhem , enz. enz.

In de zeventiende eeuw treffen wij aan in Nederland de
gebroeders Frans en Petrus Hemonij , die uit Lotharingen
gekomen , te Zutphen hun verblijf hielden en onder de
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beroemste klokkengieters kunnen worden gerangschikt,
't Was Venraij , een Limburgsen dorp , dat die kunste-
naars naar Nederland riep ; 't was te Venraij waar Petrus
Hemonij zijn eerste kunstwerk in de Nederlanden heeft
gewrocht. Toen zij ons vaderland eens gezien en gekend
hadden , zijn zij er verbleven en werden na een glorierijk
leven door den grooten Vondel schitterend bezongen.

Immers bij liet bespelen van liet klokkenspel der Oude
kerk te Amsterdam , dat door Frans Hemonij was gegoten
en in 1660 was voltooid, dichtte Vondel o. a. :

Ik verhef mijn toon ia 't zingen
Aan den Amstel en het Y ,
Op den geest van Hemonij ,
D'eeuwige eer van Lotlieringen ,
Die 't gehoor verlekkren kon
Op zijn klokspijs en zijn noten ,
Ons zoo kunstrijk toegegoten ;
't Lust ons op de klokketon ,
Om dooiiuchte torentransen ,
Eenen klokkendans te dansen ,

enz.

Van af 1655 tot in de laatste jaren der 17de eeuw,
goten deze meesters in de stads-klokkengieterij van Am-
sterdam niet minder dan 33 klokkenspelen, terwijl de
meeste groote klokken der Hollandsche steden door hen
gegoten of hergoten zijn. Zij zijn nog altijd beroemd
wegens do schoonste harmonie, de juiste mengeling der
metalen en den afgemeten vorm hunner klokken. Evenwel
zijn ook zij hier en daar tot hoogeren of lageren vorm
dan de harmonie wel scheen te eischen, afgeweken.

Toen te Maastricht in de 17('o eeuw het stadhuis nog
in aanbouw was eu de>, toren er van nog slechts op papier
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bestond, snelde de burgemeester reeds naar Amsterdam
en sloot eene overeenkomst met Petrus Hemonij voor liet
gieten van het klokkenspel, dat ten huidigen dage nog
"wordt bespeeld. Het schippersgilde of liet gild der hale-
liers bood zich aan , om zonder vergoeding van onkosten
naar Dordrecht te varen en die schare van klokken af te
lialen. Bij de terugkomst was heel Maastricht op de been.
Uit dankbaarheid bood de stad den vroeden gildebroeders
een feestmaal aan.

De toren was nog niet voltooid , doch om niet langer
de muzieklievende ingezetenen verstoken te laten van het
klokkenspel, richtte de stadsregeering een provisore houten
beffroi op. De klokken speelden en de stad was in gloria.
Ook de aloude St. Servaaskerk bezit nog een klokkespel.
De heer Charles Smulders, een ingezetene van Maastricht,
heeft vóór eenige jaren eene nieuwe vinding gedaan, waar-
door het vuistklavier is vervangen door eene inrichting
waarbij het zwoegende, slavenwerk van den klokkenist
tot de historie behoort.

De familie Petit stamt uit Frankrijk en vestigde zich
't eerst in ons land te Aarle-Iiixtel. Van de gebroeders
Jan en Alexius ging de eerste naar Duitschland en richtte
daar eene gieterij bij Emmerich op; Alexius bleef te Aarle-
Kixtel waar hij den 5 September 1801 stierf, drie zoons
achterlatende : Everard , Hendrik en Alexius. Deze laatste
maakte het meest naam ; zijn werkkring begon in 1762.
Hij woonde aanvankelijk te Eindhoven. In 1783 ging hij
naar Dihslaken en in 1787 naar Gescher bij Coesfeld.
Alexius huwde in 1806 met Theodora Edelbrok uit Horstmar;
daar dit huwelijk kinderloos bleef, nam hij de weeskinderen
van zijn zwager aan. In 1823 kwamen de gebroeders
Jozef en Willem Edelbrok in zijn zaak, welke Alexius
hun later overdroeg. Hij. stierf in 1843. Uit dankbaar-
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heid voor hun oom en weldoener zetten de gebroeders de
zaak voort onder den naam : „Petit en gebroeders Edel-
brok", totdat, door den dood van Willem , den jongste ,
de zaak alleen in handen van Jozef kwam.

Tot lieden behoort deze klokkengieterij tot de verrnaardste
in Duitschland , en trots zijn hoogen ouderdom , zien wij
den hoofclvertegonwoordiger dezer firma ; met zijn zoon
Eudolf, de zaak met liet beste gevolg exploiteeren.

De voornaamste klokken, welke deze firma leverde ,
waren :

Vier klokken te Dusseldorp , waarvan de grootste , s i ,
met M. 1.59 diameter , 4500 pond woog.

Domklok te Munster, (sol) met M. 2.17 diameter en
een gewicht van 12600 pond.

De Mariaklok te Aken , (sol) met M. 2.07 diameter en
wegende 5800 ko.

Vijf klokken te Kevelaar , waarvan de grootste (la) met
M 1.81 diameter , en eene zwaarte van 3750 ko.

In Aarle-Rixtel bleven intusschen de beide broeders
Everard en Hendrik Petit; ongehuwd zijnde, namen zij
een zoon van hun zuster, die met Fritsen in Aarle-Rixtel
gehuv/d was , in de zaak op. Deze zette haar later onder
den naam van Petit en Frilsen in Holland voort.

De firma bestaat nog en hare gieterij is wel de grootste
van ons land. Zij leverde vele klokken.

Nog is in ons land zeer gunstig bekend de firma Â. H.
van Bergen te Heiligerlee.

In België werkt met veel succes de klokkengieterij der
firma van Aerschot te Leuven. Zij is eene der meest be-
roemde in België en goot o. a. de klokken der kathedraal
van Mcchelen.

Ook bestaat bij onze naburen eene gunstig bekende firma
Causard te Tellin in Luxemburg, die voor Limburg de
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klokken van Meerssen en Doenrade en ook voor de stad
Luik verschillende klokken gegoten heeft.

De hoogte of diepte van den klokketoon hangt af van
de wijdte, die aan den mond der klokken is gegeven.
Dunne klokken klinken in de nabijheid luider dan dikke ;
daarentegen worden de laatste verder gehoord.

De grootste van alle klokken der wereld is de Tzar
koîokol (klokkenkeizer) , welke aan den voet van den Kremlin
te Moskou ligt en eene hoogte heeft van 21 voet bij eene
doorsnede van 23 en een gewicht van 12327 Pud à 36
pond, alzoo meer dan 4437 centenaars of ruim 200000
kilo's. Zij werd onder keizerin Anna gegoten en houdt
veel goud en zilver in , hetwelk vrome ingezetenen gedu-
rende het gieten in den smeltoven wierpen. Het verhaal
dat zij vroeger in een toren heeft gehangen en bij een
brand is afgevallen , behoort tot de vele fabelen , die in
Rusland onder 't volk verspreid zijn. Deze klok heeft nooit
hare reuzenstem laten hooren , want zij was reeds in den
beginne mislukt. Nog ten huidigen dage ligt het stuk er
naast, dat bij het gieten ervan is gesprongen en is zoo
groot dat men uit hetzelve een duchtige klok zou kunnen
vervaardigen. Buiten deze monsterklok heeft Moskou nog
de grootste klok , die genoemd wordt Bolshoi (de dikke),
die ruim 1000 centenaars of ongeveer 100000 kilo's
weegt en in den toren van St. Iwan hangt. De klok ge-
naamd de H. Drievuldigheid, te Moskou, weegt 67,083
kilo's; een andere te Moskou • genaamd ,,la Métropolitaine"
weegt 65000 kilo's. Ook hangt te Troizkoi bij Moskou
eene klok , die 80000 kilo's weegt.

In China heeft men reuzenklokken o. a. te Peking, eene
van 50000 en te Nanking eene van 25000 kilo's. Deze
echter worden niet geluid en er wordt met houten knup-
pels op geslagen, zij dienen meer voor "burgerlijk- dan voor
godsdienstig gebruik.
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De om hunne zwaarte meest bekende klokken in Europa
zijn :

De klok te Erfurt in Saksen , gegoten door Gerard van
Wow in 1497 ; zij heeft een gewicht van 14000 kilo's en
is een der welluidendste klokken van de wereld. De toon
dezer klok wordt in Gotha en Weimar gehoord.

De groote klok in den St. Steplianusdom te Weenea
werd in 1711 door Johaon Aicharnes gegoten en weegt
16000 kilo's.

De Keizersklok in den Dom te Keulen, eenige jaren
geleden gegoten , weegt 28000 kilos. Verder de klok te
Olmütz (Oostenrijk) 17030 kilos ; te. Sens (Frankrijk)
14000 ; te Londen (West-Minster abdij) 14000 ; te Parijs
(Notre Dame) 12000; Lissabon 11000; Keulen, de 2de
klok van den Dom 9500; Rome (St. Pieter) 7500; Straats-
burg 7500; Utrecht (dom) 7000; Maastricht (St. Servaas)
6800 ; Antwerpen (Notre Dame) 6500 ; Aken (Munster)
5200; Rome (capitool) 5000; Arnhem 5000; Londen (St.
Paulus) 5000; Frankfort 5000; Keulen (3e klok van den
dom) 4700; Luik 4500.

De groote steden in Nederland hebben alle meest klok-
ken van vier tot vijfduizend kilo's, zooals Amsterdam ,
Rotterdam , Groningen, Middelburg, Nijmegen enz.

De zwaarste klok, die thans in Frankrijk bestaat, weegt
ongeveer 17000 kilo's. Om de kosten te dekken werd
in Savooie eene nationale inschrijving geopend en werd
zij aldaar gegoten. Hieraan heeft zij den naam van ,,la
Savoi/arde" ontleend en is zij bestemd voor de kerk van
het IJ. Hart op Montmarîre te Parijs. Zij heeft eene
hoogte van 3 M. 60 en eene doorsnede van 3 M. 30.

De „Savoyarde" weegt zuiver 16888 kilo's , de klepel
847, de klokkebalk 3500, de assen of hangers alsmede
't ijzeren beslag 3000 en kleinere nevenzaken 265 kilo's;
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zoodat de klokketoren aan een dreun van 24500 kilo's zal
moeten weerstand bieden.

Wil eene klok aan de haar gestelde eischen voldoen ,
clan moeten als neven- of bij tonen in de toonladder op-
waarts , de groote- of Memo terts van den hoofdtoon en
als neventonen in de toonladder afwaarts , de octave van
den hoofdtoon en van één der twee hoogere neventonen
medeklinken. De hoofdtoon va-u de „Savoyarde" moest
gelijk te voren bepaald was , Do klinken.

De uitkomst heeft cle verwachting niet teleur gesteld ;
de Do klinkt volmaakt zuiver.

Bij open weer en volkomen windstilte , kan men de
klok op een afstand van 14 kilometer hooren luien ; bij
noordenwind zal men haren klank nog op 21 kilometer
best kunnen waarnemen.

Naar men zegt, zal de „Savoyarde" niet voor liet jaar
1900 te Parijs aankomen en zal zij eerst bij de opening
der wereldtentoonstelling voor de eerste maal de Do zingen
van het klokkespel, dat de geboorte der twintigste eeuw
aan de wereld zal verkondigen.

Het is een voorschrift der Katholieke Kerk de wijding
der klokken met groote plechtigheid te omgeven: 1°. om-
dat daarbij gebruik wordt gemaakt van wij water en heilige
olie ; 2°. omdat ten einde ze als leden van ecu godgewijd
gezin te onderscheiden ; haar een naam wordt gegeven in
tegenwoordigheid van peter en meter ; 3°. omdat daarbij
een gedeelte van de plechtigheden bij het heilig doopsel
in zwang aangewend wordt. Daarom wordt bij eene ver-
keerde woordspeling , die wijding klokken-doop genoemd.

Dat doopsel is evenwel geen doopsel van rechtvaardiging,
zooals aan de menschen toegediend wordt, maar enkel een
doopsel van toewijding, waardoor een levenslooze zaak
Gode toegeheiligd wordt. Dat dit gebruik oud is, bewijst
Alcuin, die vóór meer dan negen honderd jaar leefde en
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in zijn werk „over de Goddelijke diensten" dezelfde uit-
drukking bezigt en daartoe het Roomsche Cerenionieboek
aanhaalt.

Slechts eenmaal in deze eeuw en wel 22 November 1876
waren wij in de Munsterkerk te Roermond , getuigen van
eene plechtige klokkenwijding.

De Munsterkerk te Roermond , in den jare 1218 door
Gerärdus IlI van Nassau , zesden graaf van Gelderland en
Zutphen met zijne gemalin Magaretha , dochter van den
Hertog van Brabant en zijnen zoon Otto , op verzoek van
's Graven moeder Richardis van Nassau, geboren Hertogin
van Gulick , gebouwd en in 1220 door Engelbert, aarts-
bisschop van Keulen, ingewijd, werd op het einde der
vorige eeuw, den 24 Juli 1797, op last der Fransche
Republiek van hare vier klokken beroofd.

In het lot der oude Munsterabdijkerk deelden ook ver-
schillende andere kerken onzer stad , die schoone , wellui-
dende klokken hadden , doordien de storm der Fransche
omwenteling er het grootste deel van deed verdwijnen.

Den 22 November 1876 mocht de Munsterkerk te Roer-
mond zich verheugen in 't bezit van drie nieuwe klokken,
die echter op welluidendheid geen aanspraak mogen maken
en weldra voor betere bronzen torenzangers d.e vlag zullen
strijken.

De grootste klok zwaar 1005 kilogrammen , draagt als
opschrift het chronicon :

LÆTOB MARIA VOCOE EXCELSI DEI GLOEIÆ INSEBVIO.

Daaronder : Vicecomes Âlbertus van Aefferden.
Prænob. Baronnissa vidua Maria Michiels van Kessenich.
De tweede klok weegt 506 kilogr. chronicon :

IOSEPH VOCOB PAEEDIS EPISCOPUS JÜBILAKIUS ME

SACEABAT.

Inschrift: Paulus Baro De Bieberstein Rogalla Zawadzky.
Prænob. Dna vidua Rosalia van der Remie deDaelenbroeck.
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Op de derde klok, die een gewicht heeft van 296 Va
leest men liet chronicon :

VOCAT VOS BEKNABDUH , FERVENTES ACGIJBITE TEMPLO.

Vervolgens : J. H. Sciireurs , consul urbis et provinciæ.
Prænob. Dalla Maria Petit de Oudenborgh.
Op den 22 November 1876, den feestdag der H. Cecilia,

patronesse der muziek, werd de plechtige wijding- vol-
trokken door Z. D. Hoogw. Mgr. -Joannes Augustinus
Paredis , Bisscliop van Roermond , Huisprelaat van Z. H.
Pius IX , assistent-Bisschop bij den Pauselijken Troon,
Palatijnsch graaf en Commandeur der orde van den Neder-
landsclien Leeuw ; Z. D. H. Mgr. P. M. Vrancken , oud-
bisschop van Colophon i. p. i. ea oud-Apostolisch-Vicaris
van Batavia , Aartsbisschop van Athalia i. p. i., Comman-
deur der Orde van den Nederlandsen en Leeuw, Ridder van
het H. Graf en Commandeur der Orde van de IJzeren Kroon ;

Z. D. H. Mgr. A. K. Claessens , Bisschop van Triano-
polis i. p. i. , Apostolisch-Vicaris van Batavia , Kamerheer
van Z. H. Pius IX , Ridder der Orde van den Nederland-
sclien Leeuw.

Ook schijnt de aloude parochiekerk van Roermond, toe-
gewijd aan de Heiligen Lambertus en Christophorus, „ec-
clesia parochialis sanctorum Lamberti en Christopliori", in
1659 tot kathedraal verheven onder Bisschop Eugenius
Albertus d'Allamont, reeds vroeg in 't bezit van fraaie
klokken te zijn geweest.

Immers omstreeks het jaar 1410 werden de eerste grond-
slagen gelegd van het statige gebouw met slanken toren ,
die eerst bij het einde der vijftiende eeuw hunne voltooiing
naderden. Ruim eene halve eeuw later werd de kerk
grootendeels vernield. De groote, vreeselijke brand op
16 Juli 1564 , die het voornaamste , rijkste en beste ge-
deelte der stad in de asch legde en zoo snel en onstuimig
voortwoedde , dat men de kinderen en bejaarde lieden ter
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nauwernood uit de vlammende huizen kon redden , terwijl
dertien personen levenloos van onder de nog smeulende
puinhoopen werden opgehaald, verwoestte ook een deel
der parochiekerk. De hooge toren en de klokken bleven
echter gespaard, 't Is echter te betreuren, dat ons geene
authentieke bescheiden over de klokken voor 1620 bekend
zijn. De magistraat van Roermond , zoo lezen wij in de
archieven der stad, maakte den 23 Maart 1620 een accoord
met Conrard Janssen, klokkengieter te Venlo, wegens
hergieten eener klok voor de moederkerk.

Deze klok droeg het volgend inschrift: Jesus heit ick.
Die doode roep ick. Die levende vergaeder ick." Deze
klok schijnt in latere jaren wederom hergoten te zijn.

Den 28 April 1622 , sloot de magistraat van Roermond
met Francois Raclé en Simon Brochar eene overeenkomst
tot het hergieten der groote klok „die zoo onlangs ge-
borsten is." Het loon werd bepaald op zes gulden Roer-
mondsche munt voor iedere honderd pond, terwijl voor dat
hergieten 7762 ponden beschikbaar gesteld werden.

Dat was de „groote klok" (do) van St. Christoffeltoren,
die bijna tweehonderd jaren met haro metalen stem tot in
de verte de lucht onder het geluid harer wijdstrekkende
galmen deed trillen. Zij werd in September 1714 her-
goten in den ouden vestingtoren op het kerkhof achter de
groote kerk. Met haar werden tegelijkertijd nog vier
andere klokken gegoten, waaronder waarschijnlijk deO.L.
Vrouwklok , de Venerabelklok en de Ave Mariaklok , die
met de groote kloË in den kerktoren hingen in een klok-
kengalg, die voor zes klokken was ingericht, en welke
alle smolten bij den hevigen brand op 20 Mei 1892.

Op de groote klok van 1714 stond het wapen van den
achtsten Bisschop van Roermond Angelus graaf d'Ongnies
en d'Bstrées en daaronder :

F. Angelus Coines d'Ongnies et d'Bstrée episcopus Ru-
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rærnundensis , primas Geldriæ , Canonicus Thornensis etc.
MDCCXIII

Op den anderen kant stond :
DD (dono dederunt)

J. J. de Wagenor , consul.
Scabini.

J. B. Cruijsancker , C. Knop, L. Baenpn, G. Bongaerts,
A. Warmers , A. G. van Laer, M. Kroonenbroeck , J.
"Gooien, Senatores , C. de Bors ; C. Ivox, M. V. van Thoor,
Secretarius A. E. Baenen.

Onder stond : Julien me fecit.
Deze Julien was een leerling van Hemonij.
Zij werd den 14 October 1714 met vier andere klokken

gedoopt door Z. D. H. Mgr. d'Ongnies.
De felle brand , die in den avond van 20 Mei 1892 de

daken en de torenspits met bronzen Ciiristoffelbeeld, als-
mede liet sierlijk orgel onzer aloude domkerk in de ascli
legde , vernielde ook deze klokken.

Witgloeiend stonden zij daar in den vuurgloed, die door
een snerpenden wind werd aangewakkerd, vielen uit hunne
stoelen en smolten tot een vormloozen klomp. Roermonds
trouwe bewoners staarden met droeve blikken naar deze
verwoesting en treurden toen zij niet meer de harmonische
tonen hoorden hunner eeuwenoude verkondigers van lief
en leed. En terecht liet gaat met de kerkklokken evenals
met zoovele zaken . die men eigenlijk eerst naar waarde
weet te schatten, wanneer men dezelve moet ontberen.
Door ons ganscb leven heen, van de wieg tot aan het
graf, klinkt het statig klokgelui en geen toon zal er ooit
gevonden worden , die zoo natuurlijk met de aandoeningen
onzes harten medetrilt als die der klokken.

Het kerkbestuur der kathedraal van Roermond beijverde
zich dan ook om zoo spoedig mogelijk de vervaardiging
van zes nieuwe klokken aan de bovengenoemde gunstig
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bekende firma Petit en Gebr. Edelbrok te Gesscher in
Westphalen op te dragen.

Met groote belangstelling werd onlangs de tijding ver-
nomen dat men met het gieten der klokken uitmuntend was
geslaagd en dat deze door deskundigen waren goedgekeurd.

De nieuwe klokken werden jl. Donderdag-namiddag, onder
klokkenklank en de opbeurende tonen der Harmonie , van
het station in plechtigen optocht naar de kathedraal gevoerd.

De zwaarste klok, gegoten den 6 Maart 11. , weegt
4612 kilo's , draagt de beeltenis van Maria met het Kindje
Jezus , en heeft een doorsnede van 1.92 M.

De tweede klok , ook dien dag gegoten , draagt de beel-
tenis van den H. Joseph , weegt 2071V2 kilo's en heeft
een doorsnede van 1.50 M.

De derde klok , gegoten 8 Maart 11. , voert het beeld
van den H. Christophorus , weegt 1170 kilo's en heeft een
diameter van 1.25 M.

De vierde klok, dienzelfden dag gegoten, is gewijd aan
den H. Roohus, weegt 827 kilo's , heeft een doorsnede
van 1.11 M. en is geschonken door de broedermeesters
van deze confraterniteit.

De vijfde klok, gegoten 10 Maart 1894, gewijd aan de
HH. Petrus en Paulus, patroonheiligen der voormalige Cathe-
draal, weegt 569 kilo's en heeft eene doorsnede van 0.99 M,

De zesde klok , gegoten denzelfden dag , draagt de beel-
tenis van den H. Wiro , weegt 478 V2 kilo's en heeft een
diameter van 0.93 M. Zij werd geschonken door twee
edele weldoensters onzer stad, de dames Josephina en Catha-
rina Corsten.

Aanstaanden Dinsdag zal de plechtige inwijding der
klokken plaats hebben door de handen van Zijne Door-
luchtige Hoogwaardigheid Mgr. F. Â. Boermans.

KoEHMOND , 14 April 1894.
F. G. H. LÜIJTEN.
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D E> K: I V O K .

Mijn plaats is tusschen Aard en Hemel mij bescheiden
Maar 'k raak niet een van beiden ,
In balken sluit men mij , men bindt mij vast door touw
Dat ik mijn plaats bebouw.
De tong hangt uit mijn mond, die nimmer wordt gesloten,
Ik spreek door slaan en stooten
Dan hoort men mij van Yer; maar houdt men af van slaan
Dan ;s ook mijn spraak gedaan.
'k Verkondig vreugd en wee, en ik vermaan de kwaaden
Te soeken met haar hart d' Heilland der yenaade.ö* -

Zie Mengeldichten van H. S. v. S(MINIA ?) Leeuwarden
1683 , bl. 39. Een zeldzaam voorkomend boek; maar
aanwezig in de Bibliotheek van Mr. J. Dirks , die liet
bovenstaande vers mij vriendelijk mededeelde.

Lutkepost heeft geen klok.
Bericht van 23 Juni 1890.

Elahiiizen bij Nijega , heeft noch klokkentoren noch klok,
sinds 's menschen heugenis. Dus H.H. Kerkvoogden door
J. S. de Jong, 2 Juni 1893.

Makkum. Volgens bericht van den Eerw. Heer J. B.
Groenhage, Pastoor , is in den toren der R. G. Kerk
geen luiklok.

Dr. H. Otte vermeldt in een door hem nagelaten stuk (zie
„Zur Erinnering an Heinrich Otte von Dr. Julius Schmidt
Halle a. d. S. , 18-91" s. 18 u. w.) eene merkwaardige klok,
bewaard in het Aegyptologisch Museum te Berlijn, die
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men beweert afkomstig te zijn uit een paleis in Nineve
en uit den tijd van Saimanassar II , (860—824 v. Chr.)
Zij is van brons , heeft den vorm van een bijenkorf, en
is 4,50 cm. in m.-lijn en 8 cm. hoog. Zij bevat figuren
van Assyrisclie Demonen. Het bovenste deel der klok bevat
in relief twee schildpadden en hagedissen. Zij heeft ge-
hangen aan twee knoppen , boven ter weerszijden aange-
bracht , waarin gaten en waardoor twee sterke , uit bronsdraad
bestaande, beugels, wier einden slangenkoppen zijn, waren
aangebracht. Ook is het onderste eind van den klepel
een slangeukop. Dr. Otte merkt hierbij op, dat het algemeen
aangenomen is , dat de klokken niet uitgevonden zijn door
Paulinus von Nola (400 na Chr.) , maar dat do Christenen
de bellen, die reeds bij de Romeinen en Grieken in gebruik
waren, hebben overgenomen en voor hun gebruik vergroot;
dat de klok, bovenvermeld, wijst op een veel ouder gebruik;
dat de vorm der latere klokken reeds zeer vroeg bekend
was, gelijk uit deze klok blijkt; dat hare versiering terug-
wijst op eene lange ontwikkelingsreeks , met de eenvou-
digste vormen aanvangende ; en dat de klokken reeds in
den vroegsten tijd van het Heidendom met de Demonen
in verband werden gebracht, gelijk uit deze klok blijkt,
en de Christenen in de Middeleeuwen deze zienswijze derhalve
vroeger gevonden en van vroegeren tijd ontleend hebben 1).

Op de tentoonstelling van oudheden te Düsseldorf in 1880
was een Misschel, uit brons , 12 cm. in m.-lijn , 14 cm.
hoog , met de symbolen der vier Evangelisten , eigen aan
Prins George van Pruissen, vermoedelijk 'uit het begin
der 13de eeuw 2).

Dr. Julius Schmidt a. w, s. 44 , 18 en s. 20.
1) Dr, O. geeft in a. w. eene afbeelding der klok. — Zou die klok

werkelijk zoo oud zijn ?

2) Behalve de kleine klokjes uit brons, bezaten de ouden voor Chr. nog

primitiever schollen uit blik. Zij worden tot veeklokjes gebruikt, en later
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In liet Provinciaal Museum te Cordova is een groote
schel , die bij Bspiel, 8 uren van Cordova, in eene bron
gevonden werd, ter plaatse, waar eertijds een klooster van
St. Sebastiaan gestaan had. Zij is van liet jaar der Spaan-
sclie Aera 963, naar onze tijdrekening 925, uit brons,
19 cm. m.-lijn en 15 cm. hoog, en heeft den koepelvorm. Het
opschrift, in inelkander zeer karakteristieke Majuskels, op de
helft der hoogte van de schaal rondom aangebracht, luidt:

„t Offert hoc munus Samson abbatis in doinum sancti
Sebastiani martiris Christi 1) aera DCCCCLXIII."

Dr. Jul. Schmidt a. w. s. 22.

De oudste werkelijke luiklokken waren uit blikplaten
saamgevoegd. Haar vaderland is op de Britsclie eilanden,
waar zij in Schotland en Ierland nog bestaan en aan de
7de tot de 9de eeuw worden toegekend.

Dr. Jul. Schmidt a. w. s. 22,

Klooster Laubiens bij Charleroi.
„Harberti imperio componor ab arte Paterni Nee Musis

docta en cantus modulabor amoenos. Nocte dieque vigil
depromam carmma Christi." 2)

Dr. Jul. Schmidt a. w. s. 22.

tot in de 13de eeeuw als handklokjes in de kloosters en ke'rken. — De

klokjes der kleine handklokken-spelen, die in de kerken tot ondersteuning

van het Koorgezang gebruikt werden, waren uit klokkenspijs a. w. s. 20 ,

u. 21 u. 45, am 19 u. 20. Op s. 21 en 45 zijn afbeeldingen van zulke

klokjes. Die klokkenspelen bestonden uit 3 tot 5 klokjes zonder klepels.

Zij waren nevens elkander aan een horizontale stang bevestigd, en er

•werd met een hamer of stokje op geslagen. Het klokje op s. 45 is afge-

beeld met een klepel.

1) Samson brengt dit geschenk in het huis van den abt van St. Sebastian.

2) Op bevel van Harbertus ben ik door de kunst van Paternus ver-

vaardigd, niet door de Musen geleerd zal ik liefelijke zangen spelen, nacht

en dag waakzaam zal ik Christelijke liederen voortbrengen.

De abt Harbertus leefde 835—864.
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Klooster Laubiens bij Charleroi.
De abt Folkuin , 965 — 990, liet twee klokken gieten.

Op de grootste stond:
„Jussu Fulcuini me condiclit artificis manus
Danielis ad laudem Triadis." 1)
Op de tweede:
„Fulcuinus Deo et patrono suo S. Ursmaro." 2)
D. Jul. Sclimidt a. w. s. 23.

TIersfeld. Lullusklok.
In het a. w. van Dr. Jul. Schmidt s. 24 u. w., komt

eene beschrijving met teekening van klok en opschrift voor.
Slechts enkele woorden zijn, volgens Dr. Otte, van dit
laatste te lezen. Duidelijk komt er op voor : de naam van
Meginhar, die van 1036—1059 abt van liet klooster Hers-
feld was. Vergoot men de klok later niet, met behoud
van het oude opschrift — en hiervoor zijn wel eenige
gronden, — dan zou zij uit de elfde eeuw zijn. Het op-
schrift bestaat uit letters, die in de klok, en niet er op
zijn. Voorts heeft de klok, onder liet opschrift, vier trech-
tervormige gaten, die hoogstwaarschijnlijk eerst later nu
het gieten zijn aangebracht, om den klank te verbeteren. 3)

Een of meer kenmerken van hoogen ouderdom, afgeleid

1) Op bevel van Fuleuinus heeft de kunstenaarshand van Daniel mij
gemaakt tot eer van de Drieëenheid.

2) Fuleuinus (wijdt deze klok) aan God en zijn patroon den H.-Ursmar-
Zie P. Cauisius Martyrologium fol. 7'' en 99.

3) Verdiepte letters, d. zijn do zoodanige die in de klok zijn aange-
bracht, niet door latere insnijding, maar reeds bij het gieten, en vier
driehoekige gaten, rondom den hals dor klok aangebracht, zijn bewijzen
dat de klokken zoer oud zijn, en uit den tijd voor het midden der 12do
eeuw. Dit blijkt uit het werk van den in de 12de eeuw levenden Priester
en Monnik Theophilus, diversai-um artiuin scJiedula. Zie Dr. Schmidt a.
TV. s. 2'i en 46 aum. 26.
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uit de diversarum artiiim sched-ula van Theophihis (zie blz.
76 noot 3) doen zicli voor te:

Grccüschen , waar de klok, vermeld Vrije Fries XVIII,
blz. 4 en Overdruk, den vorm van een bijenkorf heeft,
54 cM. hoog en onder 40 cm. in m.1. is, en in de kroon
twee driehoekige gaten heeft , waarvan een een potlood
niet doorlaat, maar liet ander 1 cm. wijd is;

in den dom te Augsburg bij twee klokken, ieder met
vier driehoekige gaten om de kroon;

te llalle bij eene klok in liet Provinciaal Museum aan-
wezip", maar die afkomstig is uit liet bisdom Walbeck a. cl.
Aller. Zij is 51 cm. in m.-lijn, en 48 cm. hoog, en heeft
in in de klok aanwezige Majuskels liet opschrift „f in bo-
nore sce trinitatis in AE . . .", en voorts boven in de
kroon geene gaten , maar twee driehoekige holten, die mis-
schien door den gieter bestemd waren om gaten te worden;

te Merseburg, in bet Domkapittel, waar eene klok be-
waard wordt, 45 cm. in m.-lijn en 48 cm. boog, met een
in de klok aanwezig opschrift „f in no mine domini amen";

te Canino in Italië , waar eene klok uit den grond ge-
graven is ; 39 cm. in m.-lijn en 37 cm. boog, die beneden
het opschrift heeft, in de klok, „(in bonore) Dni iV(ostri
Jesu) Christi et Sa (Michael) is Archangeli (offert) Viveniius",
en op de kroon aan beide zijden een driehoekig gat. De
Rossi meent, dat deze klok gebracht moet worden tot de
7de, 8ste of 9de eeuw, maar Dr. Otte toont op goede
gronden aan , dat zij niet ouder kan zijn dan bet einde
der 11de eeuw. Zij bevat onder de driehoekige gaten nog
een kruis, welks lijnen in krullen eindigen , en boven gat
en kruis , lijnen , die een soort van gevel vormen.

Dr. Jul. Sclimidt a. w. s. 27 u. s. w. met afbeeldingen.J D V

Klokken met lijnen tot versiering (zie hierbij de oude
klok van Deersum in Vrije Fries XVI, blz. 146 , Nalez.
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en afbeelding. Overdruk blz. 8 , en te Gersloot, zie beneden) ,
die wel niet ouder zijn dan de 12de eeuw, komen voor te :

Köchtstedt en UnterröbMngen. Beider hals is glad, en
bevat de Alpha en Omega, die door verdieping aan te
brengen in den vormmantel der klok , dus op eene manier
door Theophilus niet vermeld , op de klokken zijn aange-
bracht. Beneden dit gladde deel is de versiering van ruiten
aangebracht door loodrechte en waterpasloopende lijnen ,
die elkander snijden. De onderste rand dezer klokken is
weer glad ;

EUricli, waar de geheele vlakte der kleine klok, die 50
e.ni. in in.-lijn en zonder eenig opschrift is , met ruiten ,
als te Deersum , is bedekt, en die denken doet aan het
opus rcü'iim , door Theophilus vermeld ;

Wedders!cheii, van welke klok gezegd wordt, dat zij in
de aarde gevonden is , maar die met twee grootere aldaar
in den toren hangt. Zij is 48 cm. in m.-lijn en 47 cm,
hoog. Haar kroon heeft niet den vorm van een koepel,
maar is plat en heeft een m.-lijn van 18 cm. Haar hals
vormt met cle kroon eenen stompen hoek. Het veld is
bedekt met Innen en figuren, waarbij de gieter zijne phan-
tasie vrij spel gegeven heeft. De onderrand heeft deze
versiering niet.

Dr. Jul. Sclmiidt a. w. s. 32—35 met afbeeldingen.±ö'-

De klokken, die den vorm hebben van een bijenkorf
of van een suikerbrood , (zie cle afbeeldingen in Dr. Ofcto
Handb. cl. Kirchl. Kunst-archäologie I s. 355) dagteekenen
uit den tijd vóór de 13de eeuw.

Eigenaardig zijn de opschriften op de klokken1 te Uhn.

in Majuskels , „Flos 1) ego campana nunquam deiruncio

1) In andere opschriften van dezen aard staat En in de plaats van
Flos. Was men het toen vergeten, dat men aleer betrekking stelde tusschen
Idok en hhieni ï
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vana" uit de 14de eeuw , zoo het schijnt, en te Borgloon
van 1405 , „Flos sum formata nee non benedicta vocata ,
sit me pulsata cunctis benedictio lata" 1), waarbij men de
klokken in verbinding bracht met de bloemen , hetzij dan
de klok van de bloem haar vorm , hetzij de bloem van de
klok haar naam ontleende.

Dr. Jul. Sclmiidt a. w. *.. 38.

Lilhnde. De klok van 1278 aldaar , die in 1859 om-
gegoten is, bevatte, behalve liet opschrift, de Alpha en Omega
en twee Heiligenbeelden en daarenboven den naam van
den gieter Tidericus en dien van den geestelijken schrijver
en teekenaar den plebaan Iiennunii.

Te War der , waar de klok, uit de 13de eeuw, een op-
schrift heeft, bestaande uit gedeeltelijk met caricatureii
versierde Majuskels, heeft de schrijver zich niet alleen
genoemd in het opschrift, maar ook geportretteerd. Onder
een manshoofd, met een baard, staat toch „Hoc scripsü
Joliannes Mildenberc'\ welke woorden in omgekeerde richting'
gelezen moeten worden 2).

Dr. Schmidt a. w. s. 41.

Merseburg. De Domklok bevat een Christusbeeld, dat
met de linker-, in plaats van met de rechierlmnà, den ze-
gen geeft. Dezelfde onachtzaamheid, die bij de letters
spiegelschrift tengevolge had, deed zich ook voor bij het
teekenen. Van daar de verwisseling van rechts en links. 3)

Dr. Schmidt a. w. s. 41.

1) Als bloem ben ik gevormd, gezegende heet ik; door mijn gelui zij

allen zegen gebracht.

2) Zeker hebben de gieters, voordat zij tot het daarstellen van de op"

schriften op klokken letterstempels gebruikten , geestelijken gebruikt, ten

einde de letters in den mantel te graveeren. Zie a. w. s. 40 u. i l .

3) Te Huizum in de kerk zijn op een schilderijtje- aan het verwulfsel

de doorboorde handen en voeten aangebracht. Jlaar de handen zijn beide

rechterhanden.
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Iggensbach. De klok aldaar, 35 cm. in m.-lijn en 43
cm. hoog, in den vorm van een bijenkorf, is van 1144
en heeft liet opschrift: „f Anno MCXLIIII ab incar. Dni
fusa e capa." 1)

De klok te Gllching , 41 cm. in m.-lijn en 45 cm. hoog,
is uit den tijd van Priester Arnold 1162 —1194. Deze
toch liet Laar gieten. 2)

Dr. Schmidt a. w. s. 49, anm. 56. Otte a. w. I s . 355.
Vr. Fries XVI blz. 157. Overdruk blz. 19.

Sittü'i'd. De oude klok ging verloren 2 Sept. 1677 ,
toen bij een strooptocht der Franscheii , liet stadhuis af-
brandde. Zij had tot opschrift:

„Hoc vas format Zittarfc, quod Maria Vocator dum scribo
anno M C bis quadrageno" 3).

Zie F. A. Hoefer, Het klokkenspel van Sittard blz. 9 noot 2.

Oude klokken, uit de 13de en 14<-1e eeuw, waren of
zijn nog te :

Giebichenslein van 1264 , maar omgegoten in 1788 ;
Boppard van 1247 ;
Uef.genback van 1290 ;
Goiiïia bij Merseburg van 1290 ;
Seligeiisladt van 1296 ;
Klopschen van 1300 ;
Doberan van 1301 ;
Marlcgröningen van 1272, nu niet meer bestaande;

1) In het jaar 1144 van de geboorte des Hoeren is de klok gegoten.

2) Bij het gieten van deze klok heeft men voor een deel de letters op

den mantel zóó gezet, dat zij, als bij de klok te Austernijega (zie Vr.

Fries XVIII blz. 34. Overdruk II felz. 34) van 1340, spiogelsehrift vor-

men. De letters zijn Majuskels, die van Austernijega îlinuskels.

3) Deze klok , die Maria heet, maakt Zittart, terwijl ik schrijf in het

jaar 1180, Misschien moet gij het woordje bis niet voegen bij qttutlragenu

maar bij C. Dan krijgt gij niet het jaartal 1180, maar 1240.
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Bützingen van 1242 1).
Dr. Jul. Schmidt a. w. s. 49, anm. 58.

Èèn klok-opsclirift luidt in een Latijnschen Hynmus uit
de Middeleeuwen:

Mater Mater gratia&
Mater miserecordiae
tu nos ab hoste principe
in hora mortis eripe." 2)

Opgave van Mr. J. Dirks uit Anzeiger 1880.

Op 27 , 28 en 29 Nov. 1892 werd te Leuven in de
Sinte Geertruiparochie de herstelling van klok en beiaard
plechtig gevierd met klokkenspel, een mis van dankbaar-
heid , gelui der groote klok, en verlichting van den toren.
Het feestprogramma, mij vriendelijk toegezonden door den
Heer J. Pred. Klein te Middelburg, eindigt met de volgende
regels:

HeeL sinte GeertrVIparoChXe Viert VorheVgD
De geLVkklge hersteLLIng Van kLok, Van belaarD.
Ik vermoed, dat de klok, die hersteld moest worden,

uit 1392 was.

In de Ned. Staats-courant van 31 Mei 1894 wordt me-
degedeeld , dat de Heer F. Uldall, in Denemarken, bij
onderzoek bevonden heeft, dat in genoemd land 31 klokken
zijn, door Nederlandsche gieters gegoten, voor het groot-
ste deel in Nederland, maar ook voor een ander deel in
Denemarken zelven. De oudste dezer klokken is van 1368
en de jongste van 1757. De plaatsen waar deze klokken
zijn, de jaartallen en de gieters, zijn als volgt:

1) Zie verder ook de opgave van Dr. Otte, Handb. d. Kirehl. Kunst.
Arch. I, s. 356.

2) Moeder, Moeder van genade, Moeder van ontferming! bevrijd Gij
ons in de ure des doods van den voornaamsten vijand !

6
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N A M E N.

Daniel van Cortrijk ,
Joris Gillis ,
Daniel en Michiel,

Meester Daniel ,
Gerard van Wou ,
Arnoldus van Wou ,
Schonenborch, Joliannes en

Arnold van Wou ,
Henrick van Lupke ,
Henrick van Borcli ,

Johannes van Vastenove ,

Henrick van Campen ,
Heerman Loots ,
Gerard van Mervelt,
Claus van Dam ;
Assuerus Koster van der Hart
Jan Albert de Grave, (Am- '

sterdam),
Pieter Seest (Amsterdam'),

J A A R T A L

OP DE

K L O K K E N.

1368
1393
1406
1418
1412
1503
1504

1506

1513
1513
1511
1514
1516
1521

zonder jaar
1557
1652
1687
1710
1730
1757

OOED, WAAK DE

K L 0 K KEN

ZICH BEVINDEN.

Saeby.
Vellev.
Esbonderup.
Herluf'magle.
Jersie.
Gjerung.
Giadstrup,
Husum.

Staby.
Alsynderup.
Âsnnnderod.
Lille-Lyngby.
Skaevinge.
Nestved.
Finderup.
Assens.
Hcrfolge.
Snoldelev.
Sonder-Bork.
Veirup.
Skjorping-

Die van Gadstrup is reeds vroeger door mij vermeld m
Vrije Fries XVI blz. 200 en Overdruk blz. 62.

De Heer Jhr. Mr. F. J. J. van Eysinga te Leeuwar-
den vestigde welwillend mijne aandacht op dit bericht in
de Staats-Courant.

In de verslagen omtrent 's Rijks verzamelingen van ge-
schiedenis en kunst zullen, volgens bericht d.d. 31 Juli '94
van den Heer Obreen, hoofddirecteur van 's Rijks-Muscum,
de opgaven omtrent deze klokken worden afgedrukt.
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Nieuwe Methode Klok ken-luiden.

In den nieuwen toren te Beets (Friesland) zijn onlangs
de klokken volgens een nieuwe methode van luiden ingericht
in ijzeren klokstoelen van nieuwe constructie, waardoor liet
luiden der klokken' uiterst gemakkelijk gaat en heeft de
toren daarbij niet te lijden, omreden deze nieuwe con-
structie van ijzeren stoelen geen schudding veroorzaakt. —
Eene klok waar vier man vereisclit worden bij gewone in-
richting, kan volgens dit nieuwe systeem één man gemak-
kelijk luiden.

Een en ander eene nieuwe vinding en levering uit de
Torenklok-, Metaalgieterij-, Torenuurwerk en nieuwe con-
structie Brandspuiten-fabriek van den Heer A. H. van
Bergen te Heiligerlee, verdient voorzeker algemeene atten-
tie en toepassing.

Inlichtingen en teekeningen op aanvraag franco te ver-
krijgen aan genoemde fabriek. Lectorum Salutem.

Besluit met betrekking tot Friesland.

Volgens deze boven medegedeelde bijzonderheden toonen
drie klokken in Friesland , namelijk die te Deersum, Aus-
ternijega en Grersloot 1) verschijnselen van overeenkomst
met deze oude klokken.

S) Zie beneden blz. 84 ; en Vrije Fries XYI en XVIII.



Klolcken. ronder opsclirift.

Engwier. De klok aldaar heeft noch opschrift noch
jaartal.

Opgave van den Heer H. Pasma, H. cl. S. te Wons.

Wier. Zie Vrije Fries XVIII, blz. 3 en Overdruk blz.
3 en hierachter de afbeelding der klok op PI. V.

Sondel. De klok aldaar bevat niets.
Opgave van den Heer Nij dam aldaar.

Indijken bij Woudsend. De klok bevat niets.
Opgave van J. J. Osinga te Ypecolsga.

Gersloot. De ISfoorderklok aldaar bevat nauwelijks merk-
bare, van boven naar beneden, groote kruisen, aldus:

XXX
Vergelijk hierbij de oude klok van Deersum.
Volg. Bote Westerkamp d.d. 16 Septemb. 1892.

Fochtelo. Daar zijn twee kleine klokken, oogenschijn-
lijk even groot, zonder opschriften of versieringen. Beide
echter hebben boven drie randen. Aan den ondex'sten van
de drie randen der Oosterklok is een ring 1) , dus :

r a n d

O
r m g .

l) Deze rand met ring is misschien eene zinnebeeldige voorstelling van
de Moeder (Maria) met het kind (Jezus.)
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Op den klokstoel staat anno 1837, maar de klokken zijn
zeker veel ouder.

Opgave van den Heer B. Westerkarap.

Hartwerd. De klok in het klokhuis , die 5-rnaal daags
geluid wordt, heeft geen opschrift.

Opgave van D. Bartstra te Bolsward.

Herbaijum. De torenklok heeft noch opschrift noch figu-
ren. Aldus opgegeven, namens H.H. Kerkvoogden, door
den Secr. G. E. Feringa , 18 Juni 1893.

Sloten. De kleine klok aldaar bevat niets.
Opgave van den Heer Kerkvoogd R. v. Dijk, 21 Juli 1893.

Blessum. Hoewel er niets op de klok staat, is zij toch
niet oud.

Opgave van Ds. A. C. W. ter Meulen.

Eiikhuizen. St. Gomaruskerk.
Eene der torenklokken heeft geen opschrift.
N.-Holl. Oudli. Amsterd. 1891, blz. 96.

(xarâing (SI. Holstein.)
Aldaar is eene oude klok zonder opschrift.
K. Haupt a. w.

St. Beatenberg. Daar hing tot 1891 een zeer oud, ruw ge-
goten , klokje, zonder jaai'tal of opschrift, van 45 cm. wijd en
hoog. Het werd voor 800 jaren uit Italië gebracht in de kapel
bij den Beatenhöhle

Anzeiger mr Schweiz. Alterthumskunde 1891 s. 584, waar men
de historie van dit oude klokje verhaald vindt.

Latdorf heeft 2 klokken. Eene er van, 80 cm. in mdl., heeft
geen opschrift.

Dr. Btittner Pfiinner a. w. IV. 173.
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a. in Anhalts Bau- und Kunst-Denkmaler. Dessau. 1892.
Bernburg op liet kasteel de 2de klok, 04 cm. diameter a. w.

Heft II s. 93. Waldau 68 cm. m.-lijn, a. w. I l I , s. 127.
Aderstedt 50 cm. in m.-lijn a. w. TTI, s. 132 met afbeelding.
Altenburg 60 cm. m.-lijn a. w., I l I , a. 134.

b. Die Bau- und Kunstdenkmaler des Begieruags-bezirks
Köslin. Stettin 1889.

Altstadt de kleinste klok. Zij heeft naar boven een weinig
siJitsen vorm, en is 0,78 m. hoog' en onder 0,78 m. wijd a. w.
Heft I, s. 8.

Keubelz, meer dan eene klok, a. w., Heft I , s. 10.
Kerstin, 2de klok, van slanken vorm, a. w., Heft I, s, 55.
Konikow de groote klok, a. w., Heft I , s. 86.
Nerese de kleine klok, vati zeer langen vorm, a. w., Heft I ,
s. 96.
Bamelow. Een klok, a. w., Heft I , s. 100.
Hternin, eene der 2 klokken, a, w., H. I., s. 106.
Tessin eene der 3 klokken, a. w., H. I., s. 113.
Zerrim eene der 3 klokken a. w. H. I, s. 122.
Zinélipp de oudste der 2 klokken, a. w., H. I., s. 123.
Damen de groote klok, a. w., Heft II , s. 26.
Pumlo'ir eene der 2 klokken, a. w., H. II, s. 37.
Standemin twee klokken, a. w., H. H. II , s. 45.
Damitz de kleine klok, a. w., Heft II , s. 62.
Tiienke de groote klok, a. w., H. II., s. 64.
Cummerou: eene klok, a. w,, Heft Til, s. 21.
Damshagen eene klok, a. w., H. IlI , s. 26.
Erertin de derde klok, a. w.; H. I l I , s. 30.
Ereetz de drie klokken, a. w., H. I l I , s. 31.
Grupenliagen, de kleinste van de drie klokken, a. w., H. IlI, s. 36.
Alt-Jürsliagen eene van de drie klokken, a. w., H. I l I , s. 40.
Karnheicitz, de kleine klok, 33 cm. hoog, en onder 31 cm.
breed, a. w., H. I l I , s. 41.
Alt-KrakoH' een van de 3 klokken, a. w., H. IlI, s. 44. N
Alt-Kiigelicüz een klok, a. w., H. IlI, s. 46.
Lanzig cle kleinste van de 3 klokken, a. w., H. I l I , s. 53.
MalcJtoir een van. de 8 klokken, a. w., H. I l I , s. 55.
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Pa ulo w de kleine klok, a. vv., H. I l I . s. 60.
Deutsch-Puddiger de 2de klok, u. w., H. I l I , s. 69.
Schlaice, de 4de klok, a. w., H. I l I , s. 116.
AÜ-ScMawe een vangvan de 2 klokken, a. \v., E. I l I , s. 120.
Suckow een van de 2 klokken, a. w., H. IlI., s. 133.
Wusterwitz de derde klok, a. w., H. I l I , s. 140.
Zizow twee klokken, met eenvoudige strepen versierd, a. w.,

H. IlI , s. 148.

Besluit met betrekking tot Friesland.
Tellen wij nu alle klokken in Friesland , die opschrift

noch jaartal hebben , te samen 1) , dan verkrijgen wij
22 zulke oude klokken. Een belangrijk aantal, derhalve.
Die van Blessum is hierbij niet geteld, omdat zij niet oud is.

Kllokil̂ en. zonder jaartal.
Midliun. Kleine klok.
„Nicolaus bin ie ghehieten dat lierspel van Midlum hevet

mi laten gliieten."
Volgens vriendelijke opgave van den Heer H. Goinga ,

H. d. School, d.d. 11 Nov. '93.

Elsloo. In Gotli. Minuskels.
„Ave maria gracia plena."
Door vriendelijke bezorging van Mr. P. A. Bergsma te

Leeuwarden.

Hoorn. St. Antonius of Oosterkerk. 0,61 M. m.-lijn, „ave
Maria, ricoldus butendiic 2) me fecit."

N. Holl. Oudh., Amst. 1891, blz. 63.

Bast. „Ave Maria gracia plena d (ominus) tecum." — 1,30 M.
hoog, 0,97 M. wijd.

1) Zie ook Vrije Fries XVI en XVIII en Overdrukken.
2) Zie loden zijner familie in de lijsten der gieters. Yr. Fries XVI en

XYIII en Overdrukken.
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Ludw-Böttger. Die Bau- und Kunstdenkmaler des Regie-
rungs-bezirks Köslin. I., s. 8.

De klok te Alt-Marrin heeft hetzelfde opschrift. Eveneens de
groote klok te Gross-Möllen. Te Nereso komt het voor zonder
de woorden dominiis tecum. Te Tessin met BNDI achteraan.

Pfäffikon. De kleine klok is meer dan 500 jaar oud, en
heeft tot opschrift in liet latijn: „Wees gegroet Maria, de Heer
zij met U Jezus", dus: „Ave Maria, dominus tecum Jesu!"

Anz f. Scliweiz. Alterthumskunde 1890, s. 335.

Drolinclorf 1ste klok. 1 M. m.-lijn. •
,,-f A. V. B. St. A. R. T. A. R. A. ()(). E," 1)

Voorts drie crucifixen, waaraan de gekruisigde de voeten ne-
vens elkander heeft.

Dr. Buttner Planner, a, w. I l I , s. 141.

Waldau. St. Stephanuskerk. Groote klok 0,85 M. m.-lijn
in Gotli. Min.

„Sit in lionorem dei genitricis Mariae." 2)
Dr. Buttner Planner, a. w. I l I , s. 127.

Bulgrin. In Goth. Majuskels :
„Help uns. ut. aller. not. Maria."
Deze klok werd onigegoten. De gieter trachtte de oude letters

wederom op de nieuwe klok te plaatsen. Maar dit gelukte hem
zoo slecht, dat ze allen door elkander kwamen te staan.

Zie Ludw. Böttger a. w. I I , s. 23, 24.

Sydow. In Goth. Min.
„g. m. g. m. g. 3) ave -f- maria. -f."

Ludw. Böttger a. w. I lI , s. 135.

1) Dr. B. Pf. houdt dit voor eene verknoeing van de Engelengroete

„Ave Maria enz." Ik vraag of de beteekenis ook deze is:

Ave virgo beata saneta. Ave Eegina Tutela, ? Ave liegina. Ave Maria

Regina ? — Boven de As. in het opschrift staan kruisen. Do voorlaatste

figuur ( )( ) schijnt mij toe het Monogram van Maria te zijn , gelijk het

ook voorkomt te Goëuga. Zie Tr. Fries XVI blz. 163 en Oveidruk blz. 25-

2) Zij (de klok) zij tot eer van Maria de Moeder Gods.

3) Deze letters vormen een toove^formulier, als Agla en dergelijke,

vo'gens Böttger.
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Utrecht. Banklok der lîuurtkerk.
„Anxt lyef noch. lede, en Liet nyt mede, int rechte komen
Mei" recht te doen, daer op weest koen, liet sal u vromen,
Neemt afi' die koren, diet verhoren, ende nijt te laten.
Het stercket die guede , die quade krijcht hode , en moet lie saté
Dat hoert ten recht, dat laet al slecht, ten rechte gaeu
Dat u toe hoert, bescheit dat voert, dats wael ghedaen."

Nav. 1893, Afl. 8 , 9 , blz. 467.

Winkel. 0.68 M. midd.-lijn. Raadhuis. — „jan. van . opliem .
umbrecht. van. aelst. godevaert. de vos. jan. hulshoft, dit.
sin. die. douiie. rentmesters. varen." Daaronder een medaillon
met de boodschap aan Maria.

N.-HolL Oudh. Amst. 1891, blz. 21.

Gemrode. Eene klok uit de 14de eeuw bevat in groot Mon-
nikschrift :

„Horis . do . signum , fugiat. procul. f 1)
De O in do bevat het gezicht van eenen Monnik met tonsuur.

Op de eene zijde bevindt zich in eenen gothischen troonhemel
een relief van de Moeder Gods met het Christuskind op den
schoot. Ter linkerzijde daarvan is een A met een kruis er op,
ter rechterzijde een dubbele Grieksche O met een kruis er op.
Dit herinnert aan de Alpha en Omega uit Openb. 1: 8. Een
ander relief' stelt den H. Cyriacus voor, eveneens in een gothi-
schen troonhemel, met den naam boren liet hoofd. Een derde
relief stelt de kruisiging voor. Boven deze is het Lam Gods
aangebracht in een rond relief. Daaronder, en boven de krui-
siging, staat pendens in cruce2). Aan de zijden staan Maria en
Johannes, met de namen boven de hoofden.

Zie Anhalts Bau- und Kunst-Denkmäler von Büttner Phänner
zu Thai. Dessau 1892, I. s. 32. Dit werk bevat ook de af-
beeldingen.

1) Achter procul moet in de gedachten aangevuld worden malignum ,
en dan heteekent het opschrift „ik geef aan de uren het teeken: het kwaad
wijke ver.'1

2) Hangende aan het kruis.



90 KLOKKEN ZONDER JAARTAL.

Kiekoic. Groote klok in Gotli. Maj.
„O Here und Heiland Ihesu Criste kom mit dinen frede." —

Daaronder „ Anna.''
Ludw. Böttger a. \v. I I , s. 27.

Zitznún heeft eene klok, waarop de achtmaal herhaalde gothi-
sche Majuskel A voorkomt tusschen een roos en oone andere
figuur 1).

Ludw. Böttger a. w. I l I , s. 144.

Eutzenliayen. In Goth. Min.
„Der. barmedi . over. mis. ilis . von. naseen. cin akningk .

der . juden." 2.)
Ludw. Böttger a. w. I l I , s. 76.

Wartekoic. In Goth. Min., alleen de A in den naam Anna
is een Majuskel.

„t rex f judeorum f unde f sunte f Anna."
Ludw. Böttger a. w. I I , s. 65.

Rosijow. Een middeleeuwsche klok met liet opschrift, zoover
leesbaar:

„help: Godt: ano : dni: L m o (quinquagesimo tertio of' quin-
quagesimo) ïacob . oste . iost. tomes . me . brant, maria .VV. hel}).

Ludw. Böttger a. w. I, s. 100.
Aderstedt. 2de klok, 1.10 M. midd.-lijn : In Goth. Min.
„fSit tenipestatum per me genus omiie fugatum." 3)
Dr. Biittner Pfänner a. w. I l I , s. 132.

Klokken zonder jaaital te :
Wernigerode ;
Alsleben
Op deze klokken zijn de Majuskels met lijnen, tot sieraad

aangebracht, voorzien.
Dr. Sclimidt a. w. s. 40.

1) Kan deze fignur ook het monogram, van Maria zijn, zoodat de in-
houd van hot opschrift het telkens herhaalde Ave Maria zou beteekenen?
Wijst daar de roos ook niet op? v. B. W.

2) Derbarme die over uns Ihesus von naszen (nazareth) ein Kuningh
der Juden."

8) Alle soort van onheil vliede door mij.
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Besluit met betrekking tot Friesland.

üit de vergelijking van de niet gedateerde klokken 1) ,
die in Friesland zijn, met de zoodanige van elders, blijkt,
dat behalve aan God, Jezus, de Apostelen en overige
Heiligen vooral ook aan Maria in Friesland eer bewezen
werd, gelijk elders; dat, evenals buiten ons gewest, oude
lettervormen, die aan de 12de eeuw herinneren, of groote
latijnsche letters, of gothische minuskels op sommige dezer
niet gedateerde klokken voorkomen; dat de opschriften,
wat den inhoud betreft, meestal ook elders worden aan-
getroffen ; en , wat de taal aangaat, veelal in liet latijn
zijn gesteld, hoewel de oude Nederl, taal hier en daar
ook voorkomt, en dan do inhoud van het opschrift ook
eenigzins anders is, gelijk te Schillaard. Enkele oude,
klokken in Friesland bevatten alleen beeldwerk.

Klokken -u.it de ï̂ de eeuw.

Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 165, (Over-
druk I, blz. 27.)

Ferwerd. Lees voor ruct liet woord tuc = toen. De
Heer Jae. Eringa, pred. te Oostrum, heeft mij deze betere
opgave verstrekt. De conjectuur van mij tot verklaring
van de opgave van wijlen Ds. Thoden van Velzen , ver-
valt hiermede.

Langedijke. In Goth. Minuskels :
a

„a d c c c e m n e e u r t e v o c o n (d) v g n e"
Ik meen hieruit te moeten lezen :

1) Zie ook Yrije Fiies XYI en XVIII en Overdrukken.
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„anno clomini c c c et m nomine ecclesiae curafci te voco
amatam

nostram (clomioam) virginem."
In onze taal :
In liet jaar des Heeren driehonderd en duizend roep

(of noem) ik , in naam van den priester der kerk, IJ onze
beminde

(koningin) maagd."
Volgens vriendelijke bezorging van den Heer Mr. P. A.

Bergsma te Leeuwarden , en den Heer B. Westerkamp te
Kortezwaag.

Nijkerk (Ferwerderadeel.)
Groote klok in Grotliisclie letters :
„f Te : colo. : Virgo : pia : vocorque : postea! ergo:

Maria : a. d. m. c c c . i x x x. v." 1)
Volgens vriendelijke opgave van Ds. P. Flieringa, d.d-

21 Sept. 1893.
Schlönwltz. In Gi-otli. Min.
„t liilf maria . ista eampana est fa sa anno domini milesimo

tricenfessimo XXX sexto." 2)
Ludw. Böttger a. w. IlI , s. 123.

Bernbtiry. Mariakerk. De groote Mok van 1368 is er niet
meer. Zij liad het opschrift : •

„Vigilia assumcionis santé matris Marie Virginis anno dni
MCCCLXVIII." 3)

Zij bevatte een crucifix.
Dr. Büttner Pfänner a. w. I I , s. 107.
Neundorf. Klok van 120 cm. in in.-lijn, zonder opschrift,

uit de 14de eeuw.

1) U vereer ik , vrome Maagd ! en verder word ik daarom genoemd

Maria. In het jaar des Heeren 1385.

Uit dit opschrift blijkt zeker, dat Nijkerk niet, zooals Prof. Beitsma

zegt, Oostergo liegister enz. blz. G8 noot 1, een patroon had, misschien

S. Oswaldus, maar eene patrones, namelijk S. Maria.

2) Deze klok is gegoten in het jaar dos Heeren 1336.

3) Den avond voor de Hemelvaart van de H. Moeder, de maagd Maria,

in het jaar des Heeren 1308.
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Te Klein-M'ùlúiru)en is er eene van 110 cm. in m.-lijn, uit
de lpde eeuw.

Dr. Büttner Pfanner a, w. s. 180 u. 182.
llberstedt. Klok uit de 14de eeuw, 110 cm. in m.-lijn, lieeft

het opschrift in Gotli. Min.:
,Dum Trahor iiudite voeo vos ad sacra venite."
Voor ad en achter venüe staan figuren met een heiligenscliijn

en lange kleederen.
Dr. Büttner Pfanner a. w. IV , 168.
DroJindorf. 2de Mok , 60 cm. m.-lijn.

„I-C I S D M A g B S r M U I O( O I M V A + \ 1)
Dr. Büttuer Pfanner a. w. I l I , s. 141.
Krommenie. Klok 1,02 m. m.-lijn. Goth. lett.
,,Anno . domiiii . ui . cv.c . xovi . me fecit . rodolplius . de .

inontigny."
Dan een Maria-beeldje.
(Mbeirj. De oudste en grootste der zes klokken in den Dom

bevat eene schoone voorstelling der kruisiging . en voorts :
„O Kex Gloriae Chr. veni cum pace 2) Amen.'' — Deze klok

zul uit de 14de eeuw zijn. 3)
Ludw. Böttger u. w. I , s. 40.

1) Dr. B. VI. verklaart alleen M I I I O ( O I als Millesimo trecentesimo

primo (1301). Kannen de voorgaande letters ook beteekenen „Oh. Jesus ,

stirpis. Davidis . rex . aeternus . et . beatorum . salvator", terwijl dan

de figuur I een interpunctie is? — De teekeus, die na hot jaartal 1301

volgen , kunnen beteekenen „Markgraf von Anhalt."

2) De tn-eede klok te ('ratzig, rnn 1498 heeft ook dit opschrift tot

hiertoe. Eveneens die te (ïurrin van 1473 , en de tweede klok te OrSsx-

MSUen. Te I'urnmo met het woord nóbis na veni. Te VarcJimin wordt

het gevolgd door de namen Lueas , Marais , Johannes , Matheus , Maria.

Te WusseheiL door de woorden Paeem paceni; dexe klok is gegoten in

1662 door George Köherilz. Te Enentin heeft de klok van 1447 het op-

schrift als te Colbert). Ook die te Lanziy , to Malchoir en te Marsotc

Te Aît-ScJiïaire als te Colbery, behalve het woord Amen. Zie ook Vrije

Fries XVIII, blz. 11—14, en Overdruk,

2) De uurklok heeft „o . rex . glorie . chre . veni. eum . pace . anno .

dni. m . coc . LXXXVII f." Voorts was in 1333 nog eene klok gegoten met

het opschrift „o Bex gloriae Chiïste veni cum pace. Moesta ordior

gaudia pango , dulce melos canto , Alpha et O . f". Deze klok barstte

•vijfmaal, en werd het laatst in 1747 omgegoten.
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Besluit in betrekking tot Friesland.

In deze eeuw komt ook in Friesland , gelijk elders, de
vereering wel voor een deel toe aan de Heiligen, b.v. Mar-
tinus , Nicolaus , Gregorius , Bartolomeus , Laurentius ,
Katarina , maar vooral aan Maria.

Het opschrift „o rex gloriae etc", komt ook voor, even-
als het „chmi tralior etc." Slechts een enkele keer vond
ik, b.v. te Wijekei, de eer van God vermeld.

De taal is meestal latijn. Een paar malen vond ik oud-
Nederlaudsch , b.v. te Wijckol en te Boijl.

Wat de lettervormen betreft , er komen Majuskels. Mi-
nuskels maar ook latijnsche letters voor. Op eene klok
vond ik spiegelschrift, in oude lettervormen , op 'meerdere
verkortingen , op enkele beeldwerk of monogrammen.

Zie ook Vrije Fries XVI en XVIII en Overdrukken.

üClolckren. van. de i5<io eeu/w.

Britswcrd. Zie Vrije Fries XVI, blz. 205 en Overdruk
blz. 67. Eene latere opgave van H. Sijbrandij geeft als
jaartal op deze klok op MCCCC LXXXV (1485) , en be-
richt , dat op 6 April 1866 beide klokken te Britswerd
uit den toren genomen zijn , om plaats te maken voor eene
nieuwe. De grootste had geen kenmerk van ouderdom
noch opschrift; op de kleine las men , wat opgegeven is ,
met verschil van het jaartal.

Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 208 , (Over-
druk I , blz. 70.)

Ooslrum. De klok aldaar is niet groot, maar heeft
tot opschrift:
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„defunctos f plango f vivos voco fulgura frango f vox
mea f vox f vite f voco f vos f ad f sacra f venite f
help f God f dominus f Wibo f mello ripkama 1) f Sapke
rinkama 1) j - henncus kokenbacker fecit me f."
Dit staat onder rondom de klok. Boven vindt men op de
klok twee randschriften , aldus :

Waar ik streepjes heb gezet bevinden zicli opengelaten
vakjes , waarin de beelden zijn der vermelde H. vrouwen.

Op de westzijde der klok is de beeldtenis van S. Maria
met liet kind Jezus , waarboven staat „ave Maria", en op
de oostzijde liet beeld van den H. Nicolaas met liet op-
schrift „S. Nicolaus."

Volgens vriendelijke opgave van Ds. Jae. Eriiiga, d.d.
20 Oct. '93.

JSiijkerk. (Ferwerderadeel.)
Kleine klok , in gothische minuskels, evenals op de

groote klok :
„-'- . A . d . m . cccc . v : dum . tralior . audite .

voco . vos . ad . gaudia . vite." 2)
Volgens vriendelijke opgave van Ds. P. Flieringa, d.d.

21 Sept, 1893.

1) De familiën komen voor in Benef. boek blz. 164 on 1G5.

2) In het jaar des Heeren 1405. Als ik getrokken word , hoort! Ik

roep TJ tot de vreugde des levens. — Vite staat voor vitae , gelijk zoo

dikwijls.

s
m

S.

to

m

n i

agnita
aria ben

Urcula

aestrem

argareta

ccoc LVII

S

ik

S

. dorotea
glieliete

anplonia

heft mi

S. barbara
dat kerspel

S. katerina

laten gheten
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Witmarsum. In gothisch schrift :
„In dat jar uns hen dusuent CCCC funf V Julii inne

erne Godes ende sunte Bonefiacins."
Vriendelijke opgave van H.H. kerkvoogden-, d.d. 18

Oct. 1892.
liottum (bij Heerenveen). In Gothische letters (mmuskels).
„Ano . dm . m . cccc . xnii . ihesus exoro te sis sem-

per nobiscum i n i mis , veni c gloria et pace." Voluit
„Anno domini m cceo xini jhesus exoro te sis seinper no-
blscum in noinino immaculatae matris, veni cum gloria
et pace." 1)

Door vriendelijke bezorging van den Heer II. E. Rom-
merts , H. cl. School.

Stiïchum 1ste klok. In Go th. Majuskels.
„ j ihs . 3) maria . nicolaus . Katherina . if 4) ida

d unye . 5) in . cicco . xxx . vin ." 6).
Afgenomen door .1. Betlileliem te Huizum.

Doniaga. In Goth. Minuskels.

1) In het jaar des Heeren 1414. Jesus ! ik bid U, dat Gij altijd mot

ons zijt, in naam van de onbevlekte Moeder; kom met heerlijkheid en

vrede !

O\> deze klok bevinden zien nog 1 het Christelijk zinnebeeld het krifiu

op de u-ereldbol en 2 het Mowxjram van Maria. Zie in Vrije Fries XVI.

plaat I , tig. 11 en 12, de afbeeldingen van de oude klok te \Yarga , die

precies or mede overeenkomen

3) ihs ~ Jezus.

4) Ik meen dat if = jufîer of jonkvrouw in het opschrift staat. De

graveur leest f — feeit, wat dan beteekenen moet, dat Ida d' unye de

klok deed maken.

5) Deze Ida ran Vhija, zeker een bewoonster van Unya-State te Wirdinn,

was de schenkster van de klok. Daarom staat haar naam nevens die van

Jezus, Maria, Nirolaus (volgens Dr. Keitsma de patroon van Swichum.

Zie Oostergo , Eeg. enz. blz. 42 n. 1.) en Katherina.

B) Tusschen het opschrift staan eigenaardige scheidingsteekens. Zie

plaat I.
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„O andrea dignos tuis meritis fac item nos . anno
MCCCCLX ." 1) Dan een fraai kruis , en vervolgens

raernt butendüc." 2)

Scharnegoulum, In Gothische Minuskels.
„f Laudo deu veru , voco plebem, congrego cleru -f-

defunctos ploro, fugo pestem. festa decoro . m . cooc . LXI . 3)
steven butendüc." 4)

Vriendelijke opgave van Ds. P. J. Komijn.

Makhinga. Groote klok. In Gothische Minuskels.
»Y In . na . dni . amc . hec . capana . e facta . mac-

ckinghe . ab . Houccto . Gherarda . in . lionorem .
sanctissime . marie . i v b . cu-honorem ludo . anno .
dm . m . c'ccc . LXIII . iliesus . maria . iohannes."

Voluit is dit : „In nativitate domini amici liaec cam-
pana est facta Macckingliae ab Hauccto Gherarda in liono-
rem sanctissimae Mariae immaculatae virginis beatae, cujus
honorem ludo . anno domini m cccc LXIII . Iliesus . Maria .
Johannes." 5)

1) O ! Andreas maak ook ons waardig door Uwc verdiensten.
2) De familie van dezen gieter komt voor Vrije Fries XYI en XVIII

en Overdrukken ; hij zelf echter niet.
3) Ik prijs den waren God , ik roep het volk , ik verzamel de geeste-

lijkheid. Ik beween de dooden , ik verdrijf de pest, ik versier de feesten.
1461.

4) Zie dezen gieter in de lijsten van Vrije Fries XVI en XYIII en Over-
drukken.

5) Op het geboortefeest van den Heer (onzen) vriend is deze klok ge-
maakt te Makkingha door Houct Gherarda tot eer van de allerheiligste
Maria, de onbevlekte zalige maagd, wier eer ik luid. In het jaar des
Heeren 1463. Ihesus . Maria . Johannes."

Houct Gherarda heeft de klok niet gemaakt, maar doen maken, dus
geschonken. Op de klok komen voor de beeldtenissen waarschijnlijk van
Paulus , Johannes, Catharina en Maria met het kind, zie PI. II, 1,2.3.4,
en van de klok Plaat IlI. Johannes heeft den giftbeker in de hand. Volgens
de overlevering toch zuu hij, onder keizer Domitianus, tot den giftbeker
veroordeeld zijn.

7
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Door vriendelijke bezorging van Mr. P. A. Bergsma te
Leeuwarden.

St. Nicolaasfja. Herv. Kerk.). Goth. Minuskels.
„f m occc LXVII (2 klaverblaadjes) defuntos pîango vivos

voco . fulgura frango . Steven butendiik." 1) Voorts nog
een onduidelijk zegel.

Opgave van den Heer S. H. Sijtstra te Doniaga.

Marssum. Oude klok. Gothisch e majuskels.
„Laudes . n p c o 1 b o . concinnat . hec . concio .

M CCCC LXXII." — Voluit is dit „Laudes n(ominis) p(atris)
c(oelorum) o(mnium) l(auda)bo . concinnat haec concio •
MCCCCLXXII." — of in onze taal „Ik zal den lof ver-
heffen van den naam des Vaders van alle hemelen ; deze
gemeente stemme er mede in . 1472.

Volgens opgave van Ds. A. Jentink.

Midlum. Groote klok; Go th. letters :
„Vox mea vox vite . voco vos ad sacra venite . vivos

voco defunctos plango fulgura frango f." 2)
Meer onder: „Anno Dei 1473. . Boldevinus curatus .

focko . Sibada . tieiïck teventers advocati . remeros me
fecit." 3)

Volgens vr. opgave van den Heer H. Goinga, hoofd d.
school d.d. 11 Nov. '93.

1) 11G7 de dooclon beween ik: de levenden roep ik; de bliksems ver-
breek ik. Steven butendiic. — Zie over hem Vrije Fries XYI en XVIII
en Overdrukken.

2) Mijne stem is de stem des levens , ik roep U tot het heilige, komt!
Levenden roep ik , dooden beween ik , bliksems breek ik.

3) In het jaar des Heeren 1473. Boldewijn priester . Fokko Sybada .
Tjierk Teventers kerkvoogden . Reinerus heeft mij gemaakt.

De naam Sybada en Groot Sijbada-goet in Midlum. Zie Beg. v. Aan-
breng I l I , blz. 280 , 281 enz.

De naam Treijnter Staten of Trenta saoto , zie a. w. I l I , blz. 280 en 290.
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Nes. (Westdongeradeel). Groote klok, in Gothisehe
minuskels :

„Ano cloi m cccc LXXVII flo vart ik gemaket Gert v m 1)
heef mich val geraket . Maria bi ich geheten dat kerspel
van Nesli hef mi laten geten."

Op liet midelen der klok staat een Maria-beeld en daar-
boven in een boog „ave Maria grata" en er onder „tuere
me S. Lutgeri." 2)

Aldus vriendelijk opgegeven door H.H. Kerkvoogden
en den Beer W. P. de Vries,

Zukl-Scharwoude. 1,08 M. in -lijn.
„ave . maria . gratia . plena . dominus . tecum . benedicta .

tu . in . mulieribuH . riicout . maectte . mi . tot . utrecht .
so . woent : lii . anno . m . COCCJXLVIII."

De letters tusschen riicout en maectte kunnen , door de wijze
waarop de Mot is opgehangen, niet gelezen worden. Misschien
staat er outendiic.

N.-Holl. Oud. Amst. 1891, blz. 31.

IIoyiH: De doopklok is uit de 15do eeuw en bevat „Ave
Maria."

Dan heeft van de drie overige klokken eene het opschrift
„Anno dom. M . CCCC . LV."

Dr. Büttn. Pfanner a. w. I , s. 46.

Egmond aan Zee. Klok 0,98 M. m.-lijn.
„Maria . vocor . anno . dm . m . ccoc . LVI." in Goth. letters.
R-Holl. Oudh. II , 17.
Bernlnirg. Mariakerk. De 2de klok , met het opschrift: „Anno

1) Dit zal beteekencii van Giechelen , en op den bekenden gieter Gerth

KUnf/he wijzen. Op de klokken door hem gegoten , komen deze opschriften

althans voor.

2) „Bescherm mij H. Ludger" — Ludger hield zich een tijdlang op te

"Wierr.m, en was een voorstander van de vereering van Maria. Yandaar

de bede der klok om bescherming tot Hem. Zie over Ludger W. Molt,

Kerkgesch. v, Ned. v. d. Herv. I , blz. 183 en ook aldaar noot 1.



Dr onrijp. Oude klok. In gothische minuskels.
„f salve . pr . salvi . ripeses . no . sine . calici . in .

te . sint . salvi . q . te . colaudat . qsi . balbi . dodo .
pibonis . curats . roe . firi . fecit . glierardus . de , wou .
me . fecit . anno . dm . m . cccc . xcin,"

Voluit: salve pater! salvi Ripenses non sine calici in te
sint salvi, qui te colaudant quasi balbi. Dodo Pibonis
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D. MCOCC LXV in Marie semper virginis honorem cum pace."
is er niet meer.

Dr. Büttner Pfänner a. w. I I , s. 108.
St. Jurjen (een dorpje in het stift van Bremen , nabij de zee).
Er zijn drie klokken. Eene van den oudsten vorm. Twee

groote, waarvan eene van het jaar 1474 met liet opschrift
„Maria ik hete", en de andere van 1477 , met het opschrift
„Katrina ik hete."

Deze klokken zijn prachtige voorbeelden van middeneeuwsche
gietkunst. Het beeldwerk er op is zeer karakteristiek. De
Heilige Jonkvrouw staat met het kind onder dezelfde Aureool,
waaronder ook St. Jurjen^ op de klok van 1474 , terwijl Dancker
de Koning met het Verdinsche kruisschild , den scepter en nog
een teeken is afgebeeld. Aldus :

1. 2. 3.
St. Greorge Ave Maria Koning

met den draak met met klein kruis
het kind en wapen in de handen,

staande op een kop
of kapiteel..

Maria f ik t û e t e t dat carspel in Sunte jurgen f mi f
laten ghet. Anno dni f M OCCO LXXIIII t-

Volgens Mr. J. Dirks te vinden in Daheim 1891, s. 872 ,
met afbeelding.

Krukenheck. 30 cm. hoog en 36 cm. breed.
„Anno dni m oooo xcini . Maria.
Ludw. Böttger a. w. I , s. 86.
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curatus me fieri fecit. Glierardus de Wou me fecit anno
dornini m . ccuc xcm."

In onze taal : „heil Vader ! de behoudene inwoners van
de Rijp prijzen IT stamelende , omdat zij niet zonder den
beker (des heils) in IT zijn behouden. De priester Doede
Pibes 1) heeft mij laten maken. Glierardus van Wou
heeft mij gemaakt in het jaar des Heeren 1493."

Volgens vriendelijke opgave van H.H. Kerkvoogden en
Ds. Huisenga.

Bemhurg. Klooster. De oude klok, 0,60 M. in ni.-lijii , be-
vat een opschrift,, dat met naar links voortgaande leeuwen be-
gint , en dan staat in GJ-oth. Min.

„anno diiT millio CCCG VI die sti Kiliaï." 2) Aan liet slot
een zegel, waarschijnlijk van het klooster , bestaande uit zes
rondbogen, welker einden elk in een vaas met bloemen uitloopen.
In het midden staat een V 3) niet een kroon er boven.

Dr. Büttner Pliiinner a. w. IlI , s. 116.

h'illenstede in Jeverknid.
Op de kleine klok staat :
„MCCCCXI . Anna Maria bin ik geheten de van Cillenstede

hebbet mi laten geten. St. Januarms . St. Peter . St. Paul .
St. Catharina . St. Gecilia . God geve siner Sele rad de mi ge-
ghoten hat."

Bericht ü. die Thätigk. d. Old. Landesvereines f. Altertmims-
kunde. V , s. 17.

Kolhorn. 1,12 M. m.-lijn.
„in . honore . set . martini . ano . dm . m cocc xvui . d . ni.

1) In het Benefieiaal-boek blz. 333 , wordt dozo priester bij vergissing

Douice Pibes genoemd. Uit het opschrift op de klok blijkt, dat hij Doede

Pibes heette. Uit beide berichten , dat hij een , voor zijnen tijd, vermo-

gend man geweest moet zijn.

2) In het jaar des Heeren 1406 op den dag van St. Kilianus.

3) Deze V beteekent Yirgn = maagd.
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simonis . de . wonderiche . curati . in . oldewarde . willam .
butendiic . feeit."

N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 20.

Colberg. Dom. Zilverklok Anna met een teruggaand op-
schrift dus :

„f IlI . XX . CCGC . m . anna f'
Ludw. Böttger a. w. I , s. 41.

Alkmaar. (Zie Vrije Fries XVI, 205 en Overdruk 67). St.
Laurenskerk. Klok 1,40 M. m.-lijn. Het opschrift is in het
Latijn met Gotli. letters aldus :

Sum . salvator . ego . dum . pulsor . fünera . plango . ac .
pello . resolvans . demonis . insidias . ad . majora . pium .
vocito . solemma . clerum . me . wormer . natus . meynardus .
dedit abbas.

anno . domini . m . Occo . xxv . jasper . moer me fecit- 1)
K-Holl. Oudh. I I , 22.

Eesteren. In Gothisehe letters :
„ A D MCCCCXLIIII. Salvator mundi Ihesus Maria. Wil-

helmus fecit."
Nav. 1893 , aü. 10 , blz. 560.

Hattem (Groote klok.) Haar bovenrand is voorzien van me-
daillons met borstbeelden, dragende de opschriften: „S. Johannes",
„St. Jacobus7', „Cimonius", „S. Antonius", „S. Andreas", en
„Paulus." Tusschen deze beeldtenissen in staan, met Gothische
letters de woorden :

„S. Ghertmdis + S. Margaretlia 4- Maria -f- Jacobus -j- Maria
Maddalena + S. Lucia + Apollonia + Elisabet -f- 'o + rex
+ gloriae -f- veni + cum + pace."

terwijl eveneens met Gothische maar grootere letters hieronder
en tusschen de medaillons staat :

1) In den toren dezer kerk is nog een earrillon van 30 klokken, waarop
staat:

„Melohior . do . Haze . me . fecit . Antverpiae." — Zij hebben de jaar-
tallen 1688 en Ifi89.
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Katerina -f- bin -f- ie -f- gheîiete -f- de stad -j- va -f- hatte
+ en kerspel -j- let -f- m i + ghiet 1) -f- anno dm m cccc Lv."

Hieronder en midden op de klok staan ten voeten uit drie
groote beelden, elk van onderen voorzien van een schild, waarop
het wapen van de stad Hattem staat. Het eene beeld beeft liet
opschrift „aue maria gracia", liet andere „Sanctus Andreas" en
liet derde aan de andere zijde der klok staande tegenover liet
midden der beide eersten „sancta Katerina." De beide eerste
beelden zijn van onderen door een slinger verbonden, waaraan
een klok hangt.

Het onderste randschrift luidt:
„Vake -\- op + niensehe -\- dat -j- vil + ie + di -j- raden

+ ganck -f- du + to + kereken + drade + unde + hor +
de misse -f- mit + vlite + so -f- vil -f- di -f- got + vorlenen
+ sin + evighe -j- rike + dus rodolfus 4- pastor -j- Johan +
van + oldeniele + inatis + stert + wesel + de + muser 2)
+ ghert + kïlughe 3) •••}- mi + ghegoten -t- heat + got +
gheue + siner -f- sele -f- raet + sancte -|- spiritus -f- defunc"
tos -f- plango + vivos -f- voco + fulgura -f- frango + vox +
mea -f- TOX -!- vit.e + voco -f- TOS -|- ad -)- sacra + venite-"
Zie F. A. Hoef er; het klokkenspel te Hattem.

Veenhuizen. 0,76 M. m-lijn.
„dyonisius . is . myn . naeni . xajix . gheluyt . sy • goele .

bequaem . int . jaer . ons . heren . m . ecco Lx."
N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 28.
Rotterdam. Hoofdkerk. Oudste klok.

„Laurentius is minen naem ,
myn geluyt is Gode bequaem ,
Jan Boerke en Willem Boerke hebbe mij gemaekt
en wel te pointe geraect,
bij toedoe , ie secgt u ombelet,
van de eerbare Jan die Vet,
Jan Fijek , Cornelis Anszoen ,

1) Misschien „gheten."

2) Deze drie waren kerkmeesters.

3) Zie lijst der gieters Vrije Fries XVI en XVIII en overdrukken.



104 KLOKKEN UIT DE 1 5 D E EEUW.

Jan Damszoen , kerkmeester koen.
(4od wil he alle haestelike gheve ,
nad' doet dat enwige leve-

Anno domini M GOOG LXI."
ïussclien iedere lettergreep staat een roosje.
Eott, Jaarboekje 3de jaarg. , 1892 , blz. 144.

Grossalsleben. lstc klok. In grof Momiiksclirift:
„Ecce . crucem . domini . lugite . (lugeteV) partes. adverte .

vieit . leo . de . trïbu . juda . radix . Davyd/' 1)
Daaronder: Ik . hete . osana . un . vordroten . hinrik .

beker . het . mek . ghe . goten . anno . domini . ni . cocc . LXIII.',

Verder hieronder de Heiligen St. Petrus , St. Olrieiis en St,
Oyriacus en eenige wapens.

Dr. Büttner Planner a. w. I , s. 34.

Heemskerk. In den ouden toren hangt eene klok, 1,10 M.
m.-lijn , met Goth. letters.

„Om . die . hoctiden . te . vieren . en . zwaer . tempest .
van . weren . en . doden . te . bescreiden. . selmen . mi . lu-
den . sonder . beiden . anno' . dm . m . cccc . LXIIII . steven .
butendiic - fecit."

X.-ÏIoll. Oudh. I I , 91.

Wadicaij. 0,88 M. m.-lijn.
„andreas . et . thomas . fres . filii . thome . eggairt . me .

fecisse . f e et . per . nïaims . vra." 2)
En voorts „et . sit . nomen . ei . magelalena . anno . dm .

m . cocc LXVI." 3)
N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 56.

1) Zie het kruis des Heeren , treurt landen ! Merk op ! de Leeuw uit
Judasstam , de wortel Davids , overwint.

2) Andreas en Thomas , gebroeders , zonen van Thomas Eggairt hebben
mij doen maken door de handen van . . . . vra. Dit laatste woord geeft den
gieter aan, maar kan ik niet vorklaren. Moet het ook wou zijn? of era
á.i. curati priester, zoodat die voor Andr. en Thora, het gieten bestelde en
verzorgde.

3) En haar naam zij Magdalena . in het jaar des Heeren 1466.
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Zwaarj. 0,98 M. m.-lijn.
„dum trahor . audite . voco . vos . ad . gaudia . vite .

m c ccc LXVIII . steven butendiic." 1)

BimkeM bij Perth (Schotland.) Klok vau 1469, îiergoten
in 1688.

„Dulce melos tango
Sanotoruni gaudia pango
Vox mea, vox grata
Quia tenipora signo grata."

Volgens Mr. J. Dirks in Blocks Picturesque tourist of Scot-
land. Ediiiburgh 1871 . p. -310.

Bei'nbuiy. Osaima-ldok. 1,35 M. lioog en 1 M. wijd. In
(lotli. Min.

„f Osanna filio david benedictus qui veni(t) in s. nomine a. d.
M00CGLXXIII.:' 2)

Zij bevat voorstellingen , die niet meer te onderscheiden zijn.
Viermaal heeft zij een relief', voorstellende eene figuur die op
een bank zit, misschien de vier Evangelisten. Dan Christus aan
het kruis ; het kruis is een T. Voorts nog in een cirkel eene
voorstelling van Chr. aan het kruis , met twee vrouwen, de
beide Maria's, aan elke zijde eene. Dan een knielende Engel.
Voorts is nog op de klok een crucifix , waarop J ezus de voeten
nog neven elkander heeft. Eindelijk nog een biddende zwevende
figuur , waarvoor een lint met een opschrift , dat misschien be-
teekent „Hermanus de embek."

Dr. Buttner Planner a. w. II s. 108.

Ommeer. 1,04 M. m.-lijn.
„Wilhelmus . hoerke . 3) me . fecit peterus . et . paulus .

vocor . anno dm. m cccc L XX in."
N.-HoU. Oudh. Amst. 1891, blz. 38.

1) Zie over hem lijsten van gieters in Vrije Fries XYI en XVIII en
Overdrukken.

2) Hosanna den Zoon van David ; gezegend is hi] , die komt in zijnen'
naam.

3) Er staat zeker lioerken. Zio lijst der gieters Yr. Fries XYI en-
Overdruk.
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Kampen. Nicolaikerk.
, De eene Mok bevat een beeld van St. Maarten, aan een arme
een aalmoes gevende , en liet opschrift:

„nomen snni nacta martini sorte patroni
illius facta cunctis sint vivere gnomi
vita sic acta deus ut det culmine troni
glierarclus de wou me fecit anno dni

M CCGC LXXXII." 1)

De andere heeft het opschrift:

„petrus eum paulo sancti prestat miclii nomen
hy duo nos velint precibus coiugere celis
gherardus de wou me fecit M OCCO LXXXII." 2)

Verslag van de Hand. der Vereeniging tot beoefening van
Overijsselsen regt en gesch. 1894 blz. 8.

Goes. Stadhuistoren.
De groote klok Merten is gegoten door Syrnoen Waghevens

te Mechelen (binnen) in 1484. Zijne gieterij was eerst te Mechelen
(buiten). Zij bevat zes medaillons met voorstellingen uit de H.
Schrift; voorts twee wapens , waarvan een dat van Goes is ;
verder eene voorstelling van St. Hubertus. Het randschrift is
van de zuiverste en prachtigste bewerking. De heer J. ïrederik
Klein merkte dat een en ander op , toen onder zijn toe/icht
in 1888 zes nieuwe klokken voor het klokkenspel gegoten werden
door van Oerschodt te Leuven , opvolger en familie van de Van den
Glieijns aldaar.

De naam Wagheoens is eene afwisseling van Waghenens,
Wagheneus en Waqhenevens.

Volgens brief van den Heer F. Prederik Klein , organist en
klokkenist te Middelburg , d.d. 10 Dec. 1892.

1) Ik heb mijn naam gekregen door het lot van Martinus , den patroon.
Dat zijn werk moge zijn aan allen, dat zij verstandig leven; God geve
van zijn hoogen troon dat het leven zoo geleid worde. Gherardus de "Wou
heeft mij gemaakt in het jaar des Heeien 1482.

'2'j De heiligen Petrus en Paulns gaven mij mijn naam. Dat deze twee
ons door hunne gebeden mot den hemel willen verbinden ! G-her. enz.
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Cattantsoog. Klok van 1,10 M. m.-lijn. Gotli. lett.
„Sanctus . Johannes . Baptista . is . in yn . naem . niyn .

gheluyt . sy . Gode . becuiaem . Glierardus , de . Wou . me .
fecit . anno . domini . m. cocc . xci .

N.-Holl. Oudli. II 3.

Lanibeiischaag. 1,05 M. m.-lijn.
„ihesus . maria . ioliannes . gerliardus . de . wou . me .

fecit . anno . domini . m. cocc xcv."
N.-Holl. Oudli. Amst. 1891 , blz. 42.

Zug. Kleine klok „M CGCC + LXXXXVIIII" en een kleine
crucifix voor en acliter.

Anzeiger für Schweiz. Altertumskunde 1884 , s. 31.

Besluit iu betrekking to t Friesland.

Ook in deze eeuw werden de Heiligen in grooten getale
op de Friesche klokken geëerd b. v. Thomas , Johannes ,
Martinus , Patianus of Fabianus, Sebastianus, Margaretha ,
Johannes de Dooper , Lubertus , Catharina , Jacobus de
oudere , Andreas , Anna , en alle Apostelen ; Maria echter
wederom liet meest, en nevens haar Jezus nu en dan.
De eer Gods vond ik maar wederom een paar malen ge-
noemd. — Nevens de opschriften „o rex etc." en „duin
trahor etc." vond ik de opschriften „vox mea etc", en die
eindigen met het „dat kerspel te . . . liet my geten."

De taal der opschriften is meestal nog latijn , mtiar liet
gebruik der Ned. taal is veel menigvuldiger dan in de
vorige eeuw.

De letters zijn nu eens latijnsche, dan. weder Gotli.
Minuskels en soms ook nog Majuskels. Zeer fraai heeld-
werk komt op sommige klokken voor , veel meer en beter
dan te voren.

Zie ook Vrije Fries XVI en XVIII en Overdrukken.
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Goiiigavijp.
Zie het opschrift op de klok în Vrije Fries XVI, blz..

206 en Overdruk 68.
Eigenaardig is liet, het onderstaande er nog bij te voegen.
Boven den ingang der kerk staat:
Ji". Johan Vegelin van Claerbergen Grietman over Donia-

werstal a° 1770 aet 80.
Op liet klokhuis staat een schip met zeil en fok; op de

kerk een liaan.
In de kerk zijn zes beschilderde glazen niet de wapens

van :
No. 1. De Edelmogende Heeren rekenmeesters van Fries-

land 1770.
No. 2. De Edelmogende Heeren deputeerde Staten van

Friesland 1770.
No. 3. Willem de 5« , door Gods genade prins van

Oranje en Nassau erfstadhouder Capiteiii en Admiraal-
Generaal der vereenigde Nederlanden etc. etc. etc. 1770.

No. 4. De edelmogende Heeren Staten in mindergetal
van Friesland 1770.

No. 5. De edelmogende Heeren raden 's Hofs van Fries-
land 1770.

No. 6. Jonkheer Johan Vegelin van Claerbergen Griet-
man van Doiiiawerstal en Dijkgraaf van de seeven Griete-
nijen en Sloten seeclykscontributie 1770.

Aan de kerk zit een steen , hierop staat letterlijk :
Toen predikant was de Heer G. J. Bruinings, En kerk-

voogden waren Sipke Jelles Bosma en Gerke Idses , is de
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eerste steen cleser Nieuwe Kerke gelegt Door Jr Frans
Julius Johan van Eisinga aet. 18 , Kleinsoon van de Heer
Grietman Vegelin.

Een jongeling van Eel geslagt ,
Sloeg hier de hand aan 't werk,
En heeft een nutte zaak volbragt,
Tot opbouw deser kerk.
Soo spoort men voedstervadren na ,
En vraagt gij wien ik meen ,
't Was Jonkheer Frans van Eisinga,
Die hier lag d' eerste steen.

J . WlAEDA.

Het vorenstaande medegedeeld, door P. 6. Bleeksma ,
tijdelijk Hoofd der School te Goingarijp.

Warns. Zie Vrije Fries XVIII en Overdr. blz. 59.
Op de klok aldaar bevinden zich nog twee cirkelvormige

bas-reliefs , die een middellijn hebben van ruim 1 d.M.
Op een dezer wordt het H. Avondmaal voorgesteld. Er
zijn 13 personen, geschaard om een tafel, waarop een
schaal en een paar bekers. — Op het tweede komen ook
personen voor, zonder dat men weet op te geven, wie
het zijn. Evenmin weet men het wapen te verklaren,
dat op de klok voorkomt.

Opgave van H.H. Kerkvoogden in Juli 1893.

Goutum. In Gothische letters :
„f . Virginea . a . sanctis . Agnes . sum . nomine .

dicta i 9 1 fusa . a . Gherardo . Wou . et . Schoneborch .

Johannis ' 9 I anno . salutis . millesimo . quingentesimo .

undecimo 9 I l 8 J 1).

1) Door de Heiligen ben ik de maagd Agnes genaamd; gegoten ben ik
door Gherardus 'Wou en Joh. Schoneborch, in het jaar des heils 1511.
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Burgwerd. Kleine klok. Gothische letters.
Boven: „Jolianzies byn ick gheheten . Johannes per-

sonne . Heere Ockynge en Feitse (?) Lolla 1) mijt de
meente hebben my laeten gheten . anno dm. m. coccc xn."

Wat lager: „Johannes de Bremensi me fecit . fusa
sum iii hon. myrrum." 2)

Opgave van D. Bartstra te Bolsward.

Sneek. De kleine klok.
„f Vox mea vox viae . voco vos ad sacra . venite,

Johannes ter Steghe me fecit anno domini m ccccc XIIII." 3)
Tusschen de woorden staan schoone roosfiguren.

De klok weegt 1000 à 2000 kilogr. , en is 1,02 hoog
en van onderen 1,16 M. wijd in diameter.

Het opschrift doet ons denken , dat de klok , in 1514
gegoten, eene oudere heeft vervangen. Sneek zal toch
wel vroeger dan 1514 eene klok bezeten hebben. En dit
opschrift komt voor in de 14de en 15de eeuw. Inde 16(le
niet meer. Hierop i s , voor zoo ver mij bekend , slechts
eene enkele uitzondering. Maar daar zal clan , evenals te
Sneek , ook eene nieuwere eene oudere klok hebben ver-
vangen. Bij het gieten der nieuwe klok behield men als
opschrift wat op de oudere klok stond.

Voorts lezen wij op de Sneeker klok viae, terwijl overal

1) Feitse, ik vermoed, dat deze naam or zal staan. Feitse Lolla is

dan de man , die met Hero Ockinga en de gemeente de klok liet gieten.

2) Johannes van Bremen heeft mij gemaakt, ik ben gegoten tot eer

der martelaren, (myrrum "-= martyrrum.)

3) Mijn stem is de stern des wegs. Ik roep U tot het heilige Komt'

Johannes ter Bteghe heeft mij gemaakt in het jaar des Heeren 1514. —

Men vergelijke voorts omtrent dit opschrift Greonterj) en ITlrmn z. jaartal,

Klein Borssitm 1312, Wirdttm 1338, Wöhrden 1453, Jimden 1453. Fer-

icerd 1457 , Groot Borssitm 1471 , Finkum 1477 , Frankenu 1488 , Ooster-

•wolde iti i'r. 1492. Voor zoo ver mij bekend, komt het in de 16de eeuw

voor to TJiarliiirijel 1512, en in de lüdc te Fürsteniiii 182G.
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elders , waar dit opschrift voorkomt vitae staat. Het een
is even goed als het ander , want beide lezingen herin-
neren aan den tekst: „Ik ben de weg , de waarheid , en
het leven."

Volgens opname van den Gemeente-architect J. Pli. Ho-
gendijk, en vriendelijke opgave van den Burgemeester
Mr. D. Alma.

Baard. Groote klok in Gotli. minuskels.
„Anno dm. M CCCCC vicesimo tertio hoc opus factum

est sub dm. 1) Frederico curato per mag. 2) Valterum
Norimberghe." 3)

Door vriendelijke opgave van den Heer M. v. d. Molen,
H. d. Sch. , en den Heer M. de Jong , theol. stud.

Oldeboorn. De groote klok is in doorsnee 1,35 el; hoog
1,25 el; terwijl hare dikte 13 cM. bedraagt. Het Gotli.
randschrift is :

Jhezus , Maria , Johannes. Gerhardus de Wou me fecit
anno domini m . ccccc xxvi f 4).

Opgave van den Heer Bote Westerkamp.

1) dm. = domino.

2) mag ~ magiatrum.

3) Iu het jaar des Hoeren 1523 is dit werk gemaakt, ten tijde van den

Heer Fredericus , pastoor , door Meester Yalter van Neurenberg.

i) Bern. Purmerius (in peroratione ad Apol . Sufl'r. Petr.) deelt de vol-

gende aanteekening mede : „Ten tijde van het Geuzendom is de klok uyt

Oudeborn naar Leeuwarden gevoert; op welke klok haar ouderdom met

deeze letteren uytgedrukt stond. A. D. CGGCGCG (dat is , i n ' t jaar des Heere

seven hondert). Waar uyt dan blijkt, dat het Christen geloof op dien tijd

hier al verkondigt was." — Klaarblijkelijk hebben wij hier met een onwaar

bericht te doen. Vooreerst goot men zoo vroeg geene klokken in ons land,

althans geene klokken met opschriften. Ten anderen hangt de oude klok,

die voor de Hervorming gegoten i s , blijkens het opgegevene in den tekst,

nog te Oldeboorn. Ten derde heeft men , als het bericht niet geheel uit

de lucht gegrepen i.s, m occcc gelezen als cccccoc, en de m voor cc
aangezien.
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Lollum.
„1330 1) Gerardus de Wou me fecit."
Opgave van J. Bouma.

Hantum. In Gothische letters staat op de klok aldaar:
„Anno domini m° . cecec". xxx° . Syvert 2) Jaulma . Te-

zeme Hillingen 3) . Yemete Tzalineze 4) . Fouke Ona 5)
ve. 6) . Irene . Gert van Wou me fecit . Dum trahor au-
dite , voco vos ad gaudia vite." 7)

Lager staat aan de eene zijde het beeld van een gees-
telijke met een muts op liet hoofd en den kromstaf in de
hand ; aan den voet een kleine jongen , die de hand uit-
steekt 8). Daaronder staat „Heer . Taco . pastor." —
Aan de andere zijde staat op dezelfde hoogte een vrou-
wenbeeld met een zwaard ; zn houdt een boek met hare
hand op de borst vast 9). Daaronder staat „Heerlpma .
vicarius."

Volgens vriendelijke opgave van Ds. H. de Jong.

1) Ik vermoed , dat dit jaartal wel 1530 zal moeten zijn , om den naam

des gieters. Zie de lijst in Vrijo Fries XYI en XVIII.

2) Zie Beg. v. Aanbr. 1, 130.

3) Keg. v. Aanbr. I , 130 en Benef. boek, bl. 185.

4) Benei', boek bl. 185. Een Poppa Tzalinge komt voor lteg. v.

Aanbr. 130.

5) Een Edie Oenez komt voor Benef. boek bl. 185.

6) Verkorting voor voeor.

7) Het opschrift botookent „in liet jaar des Heeren 1530 . Sivert

Jaulma . Tezeme Hillingen . ïeme Tzalineze . Foeke Oena . ik heet Irene .

Geert van Wou heeft mij gemaakt. Als ik getrokken word, hoort! ik

roep IT tot de vreugde des levens.

8) Misschien eene afbeelding van Willebrord. Hij wordt voorgesteld

met, een kind , maar gewoonlijk echter op den arm.

9) Zeker eene afbeelding van Irene of van Katharina. Het zwaard is

het teeken van martelaarsschap ; hot boek van eene leerares. Zie Canisius

Martyrologium fol. 120 , 121.
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Luinjeberd. Noorderklok. Oud gothisch schrift :
„Sancts nicolaus ende bonifacius is min name anno

ni . ccccc . xxxvîn daer bi - der goeten geert van Wou ende
jan ter Stege my f."

Opgave van den Heer B. Westerkamp, d.d. 25 Nov. 1892.

Jaiium. In Gothische letters :
,Anno dni m cccec xxxix . Dns Hinricus . Cidce Bottinge

capitanus . Ludergis Enitae . Viciaus Alya f." 1)
Volgens vriendelijke hulp van den Heer O. v. d. Wijk,

H. cl. School te Birdaard.

Xyemirdum. In Gotli. Min.
„Maria ben ie ghegoten van jacop waghevens 2) te

Mechelen bynnen 3) int jaer ons heeren MCCCCCXLI.
De klok bevat vier medaillons. Westzijde, Maria met

liet kind ; zuidzijde , Maria staande nevens een boom ; 4)
oostzijde , een gekroond vorst, 5) houdende in de rechter-
hand een liellebaard, ea in de linker een scepter; en
noordzijde een wapenschild. 6)

Opgave van den Heer J. Stap , H. d. Scli.

1) Dominus Hinricus was de pastoor.

Sijtse Bottinga , de hoofdeling of edelman , wiens familieleden zeker ver-

jneld worden in Visser en Amersfoordt, Archief I l I . Verz. van vroegere

Charters blz. 9 en 11.

Ludger Enitae of Enthes was zeker een lid van dit geslacht.

En Wijtse Alya of Aliva behoorde zeker wel tot de familie Aluwa of

Aiwa te Bornwerd. Zie Keitsrna , Oostergo , blz. 164 en 1G5.

2) Zie de lijst der Gieters Vr. Fries XVIII.

3-) Zie op Goes in 1484 , blz. 106.

4) Misschien eene voorstelling van de aankondiging , waarbij Maria in

een tuin voorkomt. Misschien ook Maria de patrones der bossehen. Zie

Mensinga, de vereering van Maria I I , 94.

5) Wellicht Karel V, die toen Heer van Mecholen was.

6) Wellicht van Mechelen.

8
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Parrega. In Gothische Minuskels staat vermoedelijk op
de klok :

„f Anno . clni . inarn. 1) m . ccc ??? I . D . ARNT .
D . HARMA 2) D . IARINVICH TSANILOVIS . ILKIN
DOVNIIS . IO± ( ." dat zou dan voluit zijn :

„Anno domini nostri MCCC ??? I. Dominus Arnt. Do-
minus Harma . Dominus Jarinvich Tsanilovis . Ilken
Douniis . Johannes." of in onze taal : „In liet jaar van
de geboorte des Heeren I ??'? . Heer Arent . Heer Harma .
Heer Jaiing Tjallings . Eelke Douwes . Johaunes."

Heer Arent was circa 1543 pastoor te Parrega. De
overigen waren zeker aanzienlijke ingezetenen. Johannes,
zóó werd de klok genoemd , terwijl deze misschien de pa-
troon der kerk was.

Het opschrift is echter zeer moeilijk te lezen, en daarom
is vergissing mogelijk. De opgave ontving ik van den
Heer G. de Groot, H. d. O. S. .

Swiclnim. 2<le klok in Goth. minuskels.
„f Vasit in omnem terram sonus eariuu . gherhardus

de wou me fccit 1548." 3)
Afgenomen door J. Bethlehem to Huizum.

Tierkyaast. In Gothische Minuskels :

„f Augustinus -^ petri ^j curatus *• in * tzergeest (^_)

Wilhelmus * wegeviart Qj me + fudit ^ Anno y- domini

XVe * L XXVII." 4)

1) inurn verkort voor inearnationis.

2) In den tiid van pastoor Arent woonde te Parrega een Harsnia. Zie

Benef. boek bla. 28«.

3) Over de gansche aarde is haar (namelijk der klokken) klank gegaan.

Gherardns de Wou hoeft mij gemaakt, 1543.

4' Aug. Petri priester in Tjerkgaast. Wilhelmus Wegewart heeft mij

gegoten in het jaar des Heeren 1577,

Zie over den gieter Vv. Fries XVI en XVIII en Overdrukken.



KLOKKEN UIT DE 1 6 D K EEUW. 1 1 5

Wons.

„Henrick. Wegewaert . maeckte . mi . in . der . stadt.

Campen . Anno . 1597."

Opgave van den H. Pasma , H. d. S.

Schud , bij Warns , heeft een klokhuis met klok , die

alleen bij begrafenissen en bij overlijden van een lid der

Koninklijke familie geluid wordt, en tot opschrift heeft:

„Henrick . Wegewaert. — Heft . mi . Ghegoten . in

der . Stadt . Campen . A°. 1597."

Gegraveerde bloemkransen zijn boven en beneden om de

klok.

Opgave van H.H. Kerkvoogden en H. W. v. d. Zijp.

Venhuizen. 1,05 M. ni-lijn.

„O . mater . dey . memento . mey . o . sancta . emerensiaiia,

oi'ii . pro . nobis 1) . gerhardus . de . wou . me . fecit m oocco.'i

N-.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 126.

Xu(j. Groote klok, zonde,]' beelden.

„Ave Maria , gratia plena, Dominus tecuii). Anno Doiiiini

M OCCGO und II Yar.

Anzeiger f. Scliw. Altertli. 1884 s. 31.

Boeenkarspel. 1.35 M. m.-lijn.

„Maria . .is . min . naeui . min . slieltiit . si . gode . be-

Bo figuren tusschen de woorden zijn gowone leesteekeus. Achter Petri
echter staat vermoedelijk liet zegel van dien priester; achter Izenjetst dat
der parochie ; en achter IVegewark het gietersmerk van dien gieter. Dui-
delijk zijn deze zegels echter niet.

1) O! Moeder Gods wees mijner gedachtig; o! heilige Emcrentiana
bid voer ons ! — Emerentiana was niet de H. Agnes gezoogd , en bad
bij het 'graf van Agues om bescherming tegen het geweld der Heidenen,
waarom zij in 304 door dezen gesteenigd werd, en in haar eigen bloed
gedoopt. Zie P. Canisius , Martyrologium fol. 20, en Alt, Die Heiligen-
bilder s. 173.
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quaem . won . fudere . gherardus . Schonenborgh . que . io-
hannes . anno . domini . m coooc xvin." 1)

K-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 86.

Fritzow. Kleine klok. In Goth. Minuskels.
„Sancta -f- maria -j- ora -f- P r o + nobis + god -f- lates +

em -f- geneten -j- myster + ludeke 4- beft + my -J- laten, -f- vle-
ten + a n n 0 + dni + m vc xx f." 2)

Broek op Langend-ijk. 1 M. ni.-lijn.
..Sanctus . poncianus . vocor . gerhardus . de . wou . me

i'ecit . anno . domini . ni ooodo mi."
N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 31.

Enldiuizen. 1,55 M. m.-lijn.
„Salvator . is . myn . naem , myn . gheluit . sy gode . be-

quaem . gherardus . de . Wou . me . feeit . Anno . Domini .
m cccccix.

N.-Holl. Oudh. Amst, 1891.

Pennekom. In Goth. Min.
„Hellighe . ihs . maria . sunte anna sulf drudde m v« xn."
Ludw. Böttger a. w. I l I , s. 64.

Wohlisch-Tychmc. Groote klok.
„Help . got . unde . maria . o . hilge . Jacob . bidde . vor .

uns . anno . dni. XVe XII."
Ludw. Böttger a. w. I I , s. 48. 3)

Balm. De klok heeft kleine relieffiguren, die de Madonna,
staande, met het kind, S. Sebastiaan, S. Petrus en S. Theo-
dulphus 4) voorstellen. Het Minuskel-opschrift is :

1) Dit dikwijls voorkomende opschrift beteekent, wat het latiju betreft

Gherardus Wou en Johannes Schonenborgh hebben (mij) gegoten." — Er

staat nergens liidere maar fudere.

2) Bedoeld zal zijn de gieter, die in de lijst Yrije Fries XVIII en Over-

druk Meister Lutl-e wordt genoemd , en te Munster woonde.

3) Zie ook a. w. I s. 95.

i) Zie over dezen P. Canisius, Martyrologium, fol. 114, 115, 173

u. 174.
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,0 rex glorie (Cluïste V) veni nobis cum pace anno domini
m ccccc xini." 1)

J. E. Halm , die Mittelalterlichen Kunstdenkinäler des Cantons
Solothurn. Zurich 1893 , s, 14.

Nidiolaston in Wales. De klok aldaar , hangende in het to-
rentje van eene kerk uit den Eomaansclien bouwtijd; in welke
kerk zich eene doopvont bevindt uit de 12de eeuw en een graf-
steen uit de 13de eeuw, heeft een Hollandsch opschrift:

„Ie ben chegoten int jaer ons Heeren 1518", en daarenboven
de volgende zegels : 1 Maria niet het kind , waarboven Engelen
en Christus aan het kruis, en 2 het Christuskind met het kruis_

Zij is misschien gegoten door een lid van de familie de Wou
uit Campen, gelijk opgemaakt kan worden uit hare overeen-
komst met de klok te Stiens van 1517 , die door Ar ent van
Wou vervaardigd is.

Zie in het Nieuws v. d. Dag van 7 Aug. 1893 , 5de blad,
het door mij geschrevene.

Harenearspel. 0,86 M. m.-lrjn.
„ihesus . ben . ie . ghegoten . van . peter . waghenens . te .

mechlen 2) . int jaer . ons . heeren . m ccccc xix."
Daaronder twee medaillons met Jezus en Maria. Voorts het

wapen van Meehelen.
N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 25.

Sparibroek. 1,10 M. m.-lijn.
„Bonifacius . is . mynen . name . myn . gheluyt . sy . gode .

bequame . also . verre . als . men . my . horen . sal . wilt .
god . bewaren . overal . peter . waghenens 3) . goot . my . int
jaer . m ccccc xix."

1) Hetzelfde opschrift komt voor op twee klokken te IJeitigen. Op de

eerste klok in Min. precies gelijk, en ook met het jaar 1514 en de relief-

figuren der Madonna en S. Theodulphus; op de tweede zonder jaartal,

in Maj. , met Amen aan het slot. Zie Bahn a. w. s. 43.

2) Zie onderscheidene leden van dit geslacht in de lijsten van gieters

in Vrije Fries XVI en XVIII en Overdrukken.

3) Zie de familieleden van hem in de lijsten der gieters Vr. Fries XVI

en XVIII en Overdrukken.
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Daaronder de beelden van Bomfacius en Maria, benevens twee
wapenschilden.

N.-Holl. Oudli. Amst. 1891 , blz. 36.

Biimemcijzend. 0,90 M. m.-lijn.
„Salvator . es . myne . name . niyn . gheluyt . ST . gode .

bequame . alsoe . verre . als . me . my . lioore . sal . wilt .
god . beware . overal . m. coocc' xix."

Daaronder „ego . siim . via . veritas . et , vita."
Nog lager : „ghegoote . te . mechelen va georgius . waglie-

neiis . in . sinte . katliarine . strate."
Aan de eene zijde liet beeld van Christus met den wereldbol;

aan de andere liet wapen van Mechelen.
N.-Holl. Oudh. Amst. 1891; blz. 84.

Bast. 1.07 M. hoog , 1,06 M. wijd.
„O Rex glorie Ohriste veni cuni pace amen . sonoro ad hono-

rem dei omnipotentis beateque virginis Marie matris ejus et
sanctomm Laiirencii et Stephani et omnium sanctorum . hec
campana fabrieata est . Anno domini m i> xix die xx in meusis
Maij."

Voorts : H. Anna , Christus , Maria Anna , Ihs , Maria.
Ludw. Böttger a. w. I s. 8.

Hoorn. Raadhuis. 0,52 M. m.-lijn.
„ihesus . mm-ia . anno . dm . m ccccc XXII."

N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 68.

Enklmizen Het klokkenspel bestaat uit 85 klokken. De heel-
uursklok , 1,65 M. in m.-lijn, heeft het opschrift:

„lek . ihesus . waerachtig . seg . u . heren . machtig . ghi .
snit . bliven . eendrachtich . ende . folget . de reden . doe .
di . dat . soe . sal . u . stat . wal . staen . in vreden . ger-
hardus . de . wou . me . fecit . anno domini . m ocjcco xxni."

Op de halfuursklok: „Reger . Burgem . tot . Einchuis .
H. Mooskooker . H. Noortland . J. (iuldenarm . Cornelis .
Haack . si . deus . pro . nobis . quis . contra . nos."

Wat lager : „F et . P. Hemony . me . fee. Zutphaniae."
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De opschriften op de overige klokken komen veelal overeen
met die te Haarlem (zie Vr. Fries XVIII). N". 3—15 werden
gegoten door F. en P. Hemony in 1648.

N". 16-18 door Franciseus Hemony in 1662.
N". 19 door Petrus Hemony in 1664 , en N". 20 in 1668.
N". 21 door P. Hemony te Amsterdam , in 1668. N". 22—27

door denzelf'den in 1674.
N". 28 door Claudi Fremy te Amsterdam , in 1697.
jSf". 29 door Claes boorden en Albertus de Grave te Am-

sterdam , in 1701.
N". 30 door Gyprianus Crans te Enkhuizen, in 1734. Nn. 31

door Borehhard te Enkhuizen, in 1765 : N". 32 en 33 goot
deze ook. N°. 34 goot Andreas van den Ghein te Leuven,
in 1794.

N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 89 en 90.

Petten. Klok 0,54 M. m.-lijn in Lat. letters.
„Datu . est . miélii . nome . Johannes . Baptista . per . Georgiu.

Waghevens . A°. dn . XVe . XXILU'
N.-Holl. Oudh. II 6.

Enkhuizen. Dromedaris. 0,93 M. in m.-lijn. — „ihesus .
maria . iohannes . gerliardus . de wou . me . fecit . anno ,
domini m coocc xx mi." 1)

Benningliroeli. 1,08 M. in m.-lijn.
„ihesus . maria . iohannes . glierardus . de . wou . me . te-

cit . anno . domini . m'ccccc xxv."
N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 54.

Pfäffikon. 2de klok.
„1526 Elire sei Gott in der Hohe und Friede auf Erden.

Früh und spat rut' ieh Euch christen nach dem Himmelreieh.
Betet wenn die Glocke klinget Emstlich dass zu Gott es dringet.
Heinrich Hofman , Glockengiesser in Kirchuster."

Anz. f. Schweitz. Alterthumskunde 1890 , s. 335.

1) Twee andere klokken van 0,57 en 0,50 M. in m.-lijn hebben het- •
zelfde randschrift, a. w. in loco.
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Twish. 1,06 M. in m.-lijn.
„ihesus . maria . iohannes . wou . fudere . gherardus . Sclio-

nenborch . que . johannes 1) . anno . domini . in cccco ende
xx vi."

Op de klok nog :
„lek . roep . tot . Godts . leer . alle mensen .
lek . deyl . dagh . en . nacht . na . wensch .
lek . donder . vreueht . met . myn . geluyt
In . droefheyt . kryt . ick . Magend . vyt."

N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 43.

Schellinkhout. 1,34 M. in m.-lijn.
„Martliinus . ys . myn . name . myn . ghelut . si . voer .

gode . bequame . gherardus . de . wou . me . fecit . ano . dm .
m . ve . xxvi."

N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 129.

Nieuwe Niedorp. Baadhuis. 0,62 M. m.-lijn.
„ie . ben . ghegoten . int . jaer . ons . heren . m . cocco xxvu.'
Voorts een engel, met den doek van Veronica , en de bood-

schap aan Maria.
N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 22.

Opperdoes. 1,02 M. m.-lijn.
„ihesus . maria . iohannes . gherardus . de . wou . me .

fecit . anno . domini m cccco xxvu."
N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 44.

Köslin. Mariakerk. In Minuskels :
„Ludeke -f- rose -f- anno -f- domini -f- m + vu + xxvnii f."
Voorts een kruis en het Lam met de vaan. De klok is 39

cM. wijd en 36 cM. hoog.
Ludw. Böttger a. w. I , s. 83.

St. Maarten. Klok 0,74 M. in m.-lijn.
„Salvator . heet . ick . den . levendychen . roep . ick . den .

doeden . overluy . ick . goebel . zael . heeft . my . ghegoten .
int . jaer . m . ccccc xxxv."

N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 18.

1) Zie lijsten dor gieters Vr. Fries XVI en XVIII en Overdrukken.
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Westerblokker. 0,97 M. in m.-lijn.
„salvator . heet . ick . den . levendighen . roep . ick . den .

dooden , overluy • ick . ghoebel . sael . heeft . ïiiy • ghego-
ten . m occoc XXXVT." 1)

N.-Holl. Oudh. Amst. 1891, blz. 81.

Huisduinen. Klok van 0,79 M. m.-lijn. Lat. letters.
„Nicolaas . lieet . ick . den . levendiehchen . roep . ick .

den . dooden . overluy . ick . Goebel . Sael . goet . my . int .
jaer . M . CCCCO . XXXVII."

N.-Holl. Oudh. I I , 3.

Hauwert. 1,01 M. m.-lijn.
„Sanctus . nicolaus . is . niinen . naem . myn gheluit . si .

voer . gode . bequaem . int . jaer . ons . heeren , m ccccc xxxx .
Gobel . Sael . me . fe(eit)." Aan de eene zijde is liet wapen
van Amsterdam , aan de andere een beeldje van St. Nicolaas.

Latdorf. De tweede klok, 1,10 m m.-lijn, heeft in minuskels :
„Anno doi m occcc ui [_ Sta anna hilf self u rette verbu caro Ict

est." En voorts „Sts . Laurencius.."
Dr. Büttner Pfänner a, w. IV , 173.

St. Pancras. 0,68 M. m.-lijn.
„sunte . Paneraes . is . myn . naem . myn . ghelwt . is .

voer . God . bequaem . Jan Tolkws 2) . me . fecit . 1550."
N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 33.

Liitzig. 2de klok:
„ Jochim Karstede. Helpt godt anno d. m occco LVII." 3)
Ludw. Böttger a. w. I I , s. 30.

Alkmaar. Accijnshuis. 2 klokken.
1 . 0,42 M. m.-lijn.

1) Zie lijst der gieters in Vrije Fries XVIII en Overdruk.

2) Zie lijsten van gieters Vrije Fries XVI en XVIII en Overdrukken.

3) Te Mnttrin op de kleinste Mok komt die naam des gieters voor in

1716. Hoe stemmen deze jaartallen overeen ?
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„verbum. . domini . mimet . in . aeternum . Antlioni . de
Borch . me fecit . anno . 1565.

N.-Holl. Oudh. I I , 40.

Hoorn. St. Maria of Noorder kerk. 0,44 M. m.-lijn.
„Peeter . van . den . Ghein 1) . heft . mi . Ghegoten . in .

't . jaer . M CCCCC LXIX."
N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 62,

Koivalk. Groote klok :
„Christus -)- est Servator -j- mundi -f- 1574 — Diderick +

Beckinann."
Kleine : „Verbum -}- domini -j- nianet -f- in -f- aeternum -f-

1574. Diderick -j- Beekman."
Op beide klokken is een crucifix.
Ludw. Böttger a. w. II, s 27.

Zerrim. Derde klok.
„Verbum -f- domini + manet -f- in -f- aeternum -j- Anno +

1580 -f Bartliolomaeus + Keiler + " 2)
Ludw. Böttger a. w. I ; s. 122.

Frecïdeben. 2de klok. 1,10 M. m.-lijn. Behalve eenige namen
behelst zij :

„Anno 1581 Heinrich Borstelman me fecit.
Ad pompas, ad sacra, preces, ad funera cives voce sua

Christus quos vocat ipsa vooo." 3)
Voorts de kruisiging, waarbij zon en maan zijn afgebeeld.

Onder aan het kruis staan twee vrouwen.
Dr. Büttner Pfäniier a. w. I l I , s. 14-3 , 144.

Reinfelde. Kleine klok in Groth. Min.
„God + die -f- here -f- schop + mi -\- hans -j- monnick +

godt + mi + " en dan namen en het jaartal 1581.
Ludw. Böttger a. w. I I . s. 39. •

1) Zie lijst der gieters Yr. Fries XVIII on Overdruk.

2) Be tweede klok heeft in Goth. Minnskels een opschrift van kabba-

Jistisclien inhoud.

3) Vergelijk Gross—Alsleben.
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Giersleben. Groote klok 1,15 M. in.-lijn , heeft aan den bo-
venrand twee Engelenkoppen , en dan :

„Selig seint die Gottes Wort horen und bewaren. Luc. XII cap."
Daaronder namen , en dan :
„ lek bin in Gottes Niimeii durchs feuer genossen. Hans Ole-

mann von Magdeburg hat mich gegossen. V. D. M. I. E. 1)
Anno 1584.

De klok beviit ook de kruisiging met twee vrouwengedaauten
en boven zon en maan.

Dr. Bütnner Pfánner a. w. I l I , s. 148.

Mehrinymi. Klok 130 cM. in m.-lijn. met liet opschrift in
uiiciaal-letters.

„Gegossen 1586 von Hans Olemann. Heinr. Phau Pfarrherr.
Claus Duderstedt, Altermann. Zersprungen 1822 , umgegossen
1823 von Heinricli Engelke in Halberstadt." 2)

Dr. Büttner Planner a. w. IV , 177.

Gritpenhagen. Tweede klok in lat. Maj.
„Ut . dein . feur . bein . ik . geflaten . Bartolonieus . Koeler .

heft . mi . gegaten . D. Petrus . Pretor . 1588."
Ludw. Böttger a. w. I lI , s. 36.

Gonna (bij Merseburg.)
De derde klok is 100 cm. in m,-lijn , heeft een gewicht van

550 kilo , is kunstig versierd met eene Renaissance kroonlijst
en heeft aan de eene zijde een crucifix, en aan de andere het
beeld van de H. Margaretha met het opschrift St. Margaretha ;
zij is van 1589 , en heeft het opschrift:

„Anno 1589 da Gos mich Hieronimus Moerinck zu Erffurdt,
im namen Gottes."

De onderrand heeft:
„In Gonna hang ich . Meineii klanck geb ich . allen Christen

1) Deze letters beteekenen „Verbum Domini manet in eterimm = Gods

woord blijft in eeuwigheid."

2) Er is ook eene klok van 1 M. in m.-lijn, zonder opschrift, uit de

i 3 de eeuw.
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ruf ich . das gemeinlandt Bezäldt mich . sh. zu dieser zeit
war der ehrwirdige her Joami Hillmann pfarher . sil. Lorentz
Sacb.se . S. sh."

Mitteillungen des Gescb.icb.ts- und Altertumsvereins von San-
gerhausen und Umgegend II , s. 201.

Wieringerwaart. 2de klok. 0,50 M. m.-lijn.
,, Yn Oinbalis bene sonantibus.1'
„Fray Francysco de Himno . Ano . De . 1591."
Op een Renaissance-schild :

P. Lopez. D.
Quiroga
Me Hizo
A" 1575."

Verder staat op de klok een rijk versierd kruis en een beeld
van de H. Maagd met de maan onder zich. De klok is waar-
schijnlijk van een Spaansch schip afkomstig.

In N-Holl. Oudh. Amst. 1891.
Stolzenberg.
„Gasper . Frisger . heft . mi . gegoten . utteni . vire . bin .

ick . gefloten.
lm . namen . der . hügen . Drifoldieheit . godt . si . ge-

lawet . in . ewickeit . 1591'"
Ludw. Böttger a. w. 1, s. 106.

Bletzicker.
„Godt der here schop mi Henninck grape got mi anno

LXXXXIII." 1)
Ludw. Böttger a. w. s. 10.

Paaloir. Groote klok in Lat. Maj.
„En ego Gampana nunquam denuncio vana. Laudo Deuni

verum , j>lebem voco congrego (cleruni). Didrik f Beekman 1593."
Ludw. Böttger a. w. I l I , s. 60.

1) De naam van dezen gieter komt ook voor te Muttrin in hot jaar
1603. Ik vermoed, dat dit jaartal daarom 1593 zal beteekenen. — Te
Gvoss-'ïyehoir komt het opschrift precies als te Bietzicker voor, behalve
dat er 94 in plaats van 93 staat. - - Te Caneits staat op de klok van
1601 de naam van dezen gieter.
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Warnienhuizen. 1.19 M. m.-lrjn.
„Tot . dienste . der . gemeinteii . is . min . geluit . komen .

en . horen . wat . (iodt . ons . verbuit 1) . wilm. . wegewart.
got . mi . in . Deventer . A" 95. 2)

N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 27.

Akersloot. Klok 0,66 M. m.-lïjn.
„Wïbe . Epes . Einga . Jacop . Everts . Yenke . Buiers .

Uenricus . Botli . me . fecit . 1596.
K-Holl. Oudh. I I , 87.

Hollandsche klokken in liet buitenland.
De Heer Th. Voges te Wolfenbuttel deelde mij onlangs mede,

dat hij in de plaats zijner inwoning een drietal klokken gevonden
had met de volgende opschriften :

1. „Dominus . godefridus . arnim . abbas . 31 . in . ade-
wart . me . fieri • feoit . Ano 1554 . Gerrit van den Dam.

2. Ghegoten van Adriaan Steijlaert . Lof God van Al.
8 Anna es myne name dies zeker zyt.
De eerste klok heeft dus eens geluid in de beroemde abdij

Acluard bij Groningen. Abt Godefridus van Arnhem (1549—-15(51)
had haar laten maken. In 1553 goot dezelfde Gerrit v. d. Dam
met Harnien van Oldensael de klok te Dongjum (De Vrije Fries
1885 , p. 209.)

Het is merkwaardig hier in herinnering te brengen, dat te
Wolfenbuttel reeds vroeger eene door Adr. Steijlaert gegotene
klok te voorschijn is gekomen (Nav. 1857 p. 168.)

De klokken van onze gesloopte kloosters zijn dus niet alle
tot geschut omgesmolten.

Amsterdam , E. W. Moes. Nav. 1892. 3 , bl. 163.

1) Staat er ook veyltdt r"
2) Dit is 1595. Zie maar lijsten van gieters in Yï. Fries XVI en

XVIII en Overdrukken.
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Besluit in betrekking tot Friesland.

Ook in deze eeuw worden wederom vele Heiligen op de
klokken in Friesland vermeld b.v. Agnes , Johannes, Bar-
tholomeus ; liet drietal Jezus, Maria, Johannes; dit drietal
een enkele keer , zooals te Weidum , met bijvoeging van
God ; Nieolaus ; Bonifacius ; Gabriel; Salvator ; Iliezus ;
Maria ; Joliannes de Dooper; Petrus; Juliana; Geertruida;
TJrsula.

Na de opkomst der Hervorming komen , in plaats der
Heiligen, de Edelen en invloedrijke personen voor b.v.
te Huizum. Ook wordt dan God wel alleen genoemd.

Wat den inhoud der opschriften betreft, voor de Her-
vorming vinden wij nog liet „Voco vos", of „Dum tralior
etc" , of „Rex venit etc." Een enkele keer „Verbum
domini manet in aeternum, b.v. te Oosterwierum, met
toevoeging van een Heilige.

Na de Hervorming komt liet „Verbum domini etc."
voor, maar natuurlijk zonder Heilige. Historische aan-
teekeningen vindt men op sommige klokken , b.v. te Kims-
werd, Harlingen en Tjummarum. Eene herinnering aan
den doodsdag komt een enkele koer voor.

De letters zijn meestal Gothische Minuskels ; hier en
daar Latijnsche; op eene enkele plaats komen ook nog
Majuskels voor. De taal is nog wel veel Latijn. maar
liet Nederlandsen heeft reeds de meerderheid verkregen.
Ook komen in sommige opschriften beide talen voor.

Het beeldwerk is schoon , waar het voorkomt, b.v. te
Cornwerd , Stieus , Hallum , Rijperkerk , Beers , Huizum ,
Hantuni. Voor de Hervorming bevat liet Heiligen , na de
Hervorming wapens van Edelen. Eigenaardig is de voor-
stelling van liet Avondmaal te Warns.

Zie ook Vrije Fries XVI en XVIII.
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Klokken te Bozum. Zie Vrije Fries XVI blz. 240,
Overdruk blz. 102.

Daaromtrent komt in het Kerkeboek, aanvangende 1598,
liet volgende voor :

1°. „Ophuyde de XXIe Decemb. a 1601 is van de ge-
„meente op de rekendach besloete dat de Kerckfoeclide
„tegenst de tijt een nyewe clock sulle copen."

„Actú ut Supra. Orconcle onse handen."
(get.) JELLE BEÏJEDIXSZ

pastor in, Bosu.

2°. „ C o p i a C o p i a e . "
„Anno 1603 de 18 novemb. lieeft Regoris Regoris gele-

„uert aen do Volmachte van Bosu de groete clock, weget
„1708 pont, het welcke ende botterwaeg gewege is. Tselve
„ut het Waegboeck gecopieert. Orconde mijn liant :

DOUWE DÛÜWESZ waegschrijver."

Er onder staat:
„De hondert pont van clockman gecoft voor 54 Car g

„luijt de contracte daer van sijnd. Ergo bedraegende
„1708 P_wH 922 Car g 6 st 3 penn."

3°. Den 28 april 1603 waren de Kerkelanden verhuurd
en daarbij was tevens bepaald :

„oeck wat sy „(de huurders)" tot een geschenck tot
„hulp van een clock sullen geeve"; en liet „gescliinck
„sullen sij geheel opbrenge als de clock gecoft is."

De geschenken stonden gelijk met één jaar huur.
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4°. In de Uitgaafreken: van 1603 komen o. a. deze
posten voor :

. . „aen Douwe voor oly tot de clock . . . 1 5 stuiv.

. . „voor een tonne (hollands ?) bij er welcke

toe . . . . Grerlifs húys gedronke i s , doen de

clock in de toern is gebrocht . . . 11 g g 12 stuiv.

. . „Item noch . . . voor bij er op die tyt betaelt 6 g g

. „Item aen de Clockman voor sijn eerste termijn 500 fi.

. . „It: de clockmans timmerman voor 1 haed
te maecken daer de clock aen hangt betaelt . 28lj2 st.

. . „It de clockmans knechte tot dranckgelt
gegewe 47 st.

. . , I t de luyders t samen gegew . . . . 42 st.

. . „It Wytze Wytzesz voor dat hij de clockman
met syn twe knechte vijff daege heeft onder-
houde gegewe 5 g g

. . . „It aen Hilbrant Smid voor de clock
dwi(n)gel dye hy gemaeckt heeft, voor spycker
en ysserwerck in de thoern betaelt t samen mit
die dwigel hem weder toestaen . . . . 19 g g 8 st,

De bovenbedoelde groote klok is echter in 1683 door
twee andere vervangen, die, behalve de opschriften, vroeger
opgegeven , de wapens der genoemden bevatten.

Vreemd genoeg blijkt omtrent deze beide klokken niets
uit het Kerkeboek.

In de rekening over 1596 komen reeds uitgaven voor
het uurwerk in den toren voor.

Vriendelijk medegedeeld door Notaris S. Haagsma.

Irnsuni. De klok van Terwispel, vermeld in de Vrije
Fries XVI, bl. 249, en Overdr. I l I , is volgens den
Heer B. Westerkanip in 1864 aan de R. Cath. Gemeente
te Irnsum verkocht.
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Broek. (Doniawerstal.)
Volgens opgave van den Heer E. de Haan , hoofd der

school, is liet opschrift op de klok aldus : ANNO 1600.
HENRICK . WEGEWART . GOOT . MI . Of . DAT .
PAS . ALS . FXEGXXS. 1)

Teroele. In Lat. letters.
„1614 . Soli . Deo . Gloria . Jan . Burgerhuys 2)

me . fecit."

Smallebrugge. In Lat. letters.
„Soli Deo Gloria ^ Henricns Meurs Me Fecit 1617 ̂ ." 3)
Opgave van J. J. Osinga te Ypecolsga.

Gersloot. Op de zuiderklok is een Gothisch randschrift
aldus: „In 'tjaor ons heeren duisendt zes honderdt ende

11 Ik vermoed dat FX zal moeten zijn Eli. Is dat vermoeden juist, dan

zal EREGXXS beteokonen Elardus Iteynalda Edele (of Berenfeste) Griet-

man tras. In 1600 was deze toch Grietman over Doniawerstal. Zie N.

Naaml. der Grietmannen door Jhr. Mr. H. Baerdt v. Sminia, blz. 34=7.

Vergelijk er voorts bij het opschrift op de klok te Nieuwveen in Drenthe

van 1613, door deuzelfdon gieter vervaardigd, Vrije Fries XVI, blz. 256.

Ook heb ik er een oogenblik aan gedacht, of FX ook foutief afgenomen

was voor IGK, en dan zou ICKEGXXS kunnen bcteckenen ick eerst ge-

harsten (of gebroken) aas. Men kan dan daarbij vergelijken het opschrift

op de klok to Workum , door denzelfden gieter vervaardigd, van 1616 ,

Vrye Fries XYI, blz. 229. Maar als wij aan dit laatste te denken hadden

dan zouden ei', gelijk te voren 121 het opschrift, punten staan achter ICK

on E en G.

2) Zio Vrije Fries XYI, lijst van gieters.

3) Gelijkluidende opschriften zijn te Onde-Niedorp, 1601, gieter Cor-

nelis Ammeroy; Hoorn, 1606, gieter Cornelis Ammeroy; SeJiagerbrug ;

1607 , gieter Henricus Muers ; Driehuizem, 1017 , (zie echter Bruinvis in

Yrije Fries XYIII, en Overdruk 112); Warmer, 1620, gieter Henricus

Muers; Marken Binnen, 1620, gieter Arent v. d. Put te Eotterdam ,

liloemendaal, 1637, gieter Assuerus Koster te Amsterdam; Zaandam ,

(Westerkerk^ 1640, gieter Ass. Koster; Gerbin, 1642; Enlilinizen, (St.

Gomaruskerk) 1657, gieter Antoni Wilkens ; en de Nieuwe-lsriedorf>, 1690 z. g.

9
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aclitien heeft mi hans Falck van Neurenburg gegoten in
Leeuwarden." Op de voorzijde staat in gewone drukletters
„Atiie Idzes in Gersloof; aan de achterzijde „Hendrik
Harmens in Luxwolde."

Volgens Bote Westerkamp d.d. 16 Febr. 1892.

Ilnins. In Duitsche letters :
„Int jaer ons heeren duijsent zes honderd negentien

heeft mij hans Falck van uueremberg ghegoten in leeu-
wardeu." 1)

Volgens opgave van den Heer H. R. Gorter, namens
H.H. Kerkvoogden.

Nijland. Kleine klok , in Rom. letters , boven aan :
„Vive niernor lethi . fagit hora . cavete gehennam 2) .

als ghi nri hoort sinaecfet godes woort en denckt om
sterven."

Wat lager :
9Ibp 3) posuit , — Henrick Wegewart geet mi todt

Campen. A° 1619 . wr 4) gaet voort . dus niet versmoort
tot v 5) verderven."

Volgens opname van I). Bartstra te Bolsward.

Ouder/a (Wrjmbritseradeel.)
,MPS ÂO D L O R E T N O L D E G A E 1623" 6)

Zonder figuren.

1' achter do woorden mij. Falck en Leruirarden zijn schoone blad-
flgnren geplaatst.

2' Leef gedachtig aan (Ien dood . de tijd vliegt om . wacht u voor
de hel.

o1 Ik vermoed dat "wij hier de initialen hebben van den gever der klok.
Mochten wij lezen Ihp, dan zou misschien de toenmalige predikant aange-
duid zijn , Joliannes Hielitunianus p'etri' posuit = heeft daargesteld.. Zie
ï . A. Romein Kaaml. d. pred. blz. 282 en 386.

4) wr — uur. — 5' v ~ u.
6' Dit. opschrift beteekent Me fecit Andreas Obertin uit Lotharingen

voor Onde-ga 1G23.
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Volgens vriendelijke opgave van den Heer J. de Jong,
Hoofd der school.

Séacoren. In Gothisclie letters :
„anno domiiri m vi« xxvini heeft my hans Falck van

nueremberg in Leeuwarden ghegoten." — Voorts bevinden
zich op deze klok nog een paar figuren, die slechts orna-
menten zijn en geene verdere beteekenis hebben.

Namens H.H. Kerkvoogden afgenomen door Douwe Al-
berts 19 Juni 1893.

Marrum. Groote klok. In Latijnsche letters :
„Jr. Douwe van Walta , 1) Johan van Aisina, 2) Wicke

Gerribberts , Willem Gerbens, van Marrum . 1630."
Volgens vriendelijke opgave van Ds. P. Flieringa d.d..

21 Sept. 1893.

Marrum. Kleine klok. In Latijnsche letters :
„D. Viglius Cornelii Pastor. 3) Sioucke Siouckes, Hilcke

Liewes , Kerckvoochden van Marrum , 1 630." 4)
Volgens vriendelijke opgave van Ds. P. Flieringa , d.d.

21 Sept. 1893.

1) Hij woonde op Ponga State , en was gehuwd met T/jets van Hokîinga.

Zijn wapen staat op de klok. Zie Fr. V. Almanak 1885 , blz. 26.

2) Hij was een afstammeling van Doeke van Aysma , die van 15S2 tot

1592 grietman van Ferwerderadeel was, en te Marrum woonde. Zie nieuwe

naamlijst van Grietmannen door Jhr. Mr. H. Baerdt van Sminia, blz. 48 ,

49. — In de Naamlijst der Heeren Grietslieden enz. Leeuw, bij Johannes

Seijdel 1785, komt onder do Secretarissen van Ferwerderadeel voor, in 1G19,

Focco Aysma, zeker een zoon van Doeke bovengenoemd, en de vader of

broeder van Johan. Zie ook de Haan Hettema, Stamb. v. d. Fr. Adel.

31 Zie over hom T. A. Komein, Naamlijst enz, blz. 115. Hij was te

Marrum predikant van 1628—1639 , en vertrok naar Sneek.

4) Het blijkt dat de beide klokken van Marrum van hetzelfde jaar zijn.

Op de groote komen de namen voor van invloedrijke inwoners van Marrnm

in dien tijd, en op de kleine die van predikant en kerkvoogden.
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Sandfirden (Wijmbritseradeel.)
Op de klok staat „Anno 1633 , (dan volgt een engel-

kopje en daarna een tweede figuur , zie plaat IV) M. An-
dreas Obertin ut Francrik me fecit (dan volgen weer twee
engelen-kopjes) Santfoot 1) Tomes Tiercs soon Sibolt
Jans." 2)

Volgens opgave van den Heer J. de Jong , H. d. S.

OldehoUpade. Groote klok.
„Het dorp Oldeholtpade heeft deze kloeke laten maken

als Mijnheer Rink van Lijklema grietman was van Stel-
lingwerf westeinde . 1636." — Deze klok is echter ge-
barsten.

Volgens Bote Westerkamp.

NeS' (Westdongeradeel). Kleine Mok.
Anno 1636 (of 1686) petrus Overney me fecit Leovardiae."
Opgave van H.H. kerkvoogden en den Heer W. P.

de Vries.

Munnekeburen (Weststellingwerf.)
Op de oude klok stond :
„Si . Deus . pro nois . quis . contra . nos 3) . Anno

1638." 3)
Zij werd echter in 1889 door eene nieuwe vervangen ,

waarop staat:
„Petit . et . Fritsen me fuderunt . 1889."
Vriendelijke opgave van den Heer A. Winter , H. d. S.

1' Dit is de naam voor Sandfirden.
2j Deze personen waren zeker de kerkvoogden toen ter tijde. Onder

den naam des eersten staat een wapen , afgebeeld op plaat IT, en onder
dien des tweeden eveneens een wapen, afgebeeld op plaat IV.

3) Hetzelfde opschrift te Oostwoud 1616 , gieter Henrions Nieman van
Enkhuizen; Wijdenes 1617, gieter ;IIenrieus Nieman; Allemaar (aeoijns-
hnis' 1628 , gieter Kilianus Wegewart van Campen.
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Noordwolde. „Int jaer onses Heeren CIO 10 CXLI
heeft mij Jacob Noteman gegoten voor dorp Noortwolde."
Voorts aan de voorzijde „Dirk van Baerde Grietman over
Stellingwerf westeinde ende Medegedeputeerde Staten van
Frieslandt." Verder nog een wapen , waarin een liggende
halve maan , met twee sterretjes boven , en een onder.

Vroeger waren hier twee klokken. De grootste is echter
verkocht en opgehangen te Ruinerwold.

Volgens Bote Westerkamp , d.d. 16 Febr. 1892.

Sonnega.
In't jaer CIO 10 CXLVI heeft mij Jacob Noteman in

Leeuwarden gegoten." Op de voorzijde is een figuur,
waarin een liggende halvemaan, en waar boven staat
„Dirk van Baerde Grietman over Stellingwerf westemde."
Nog is onder het randschrift, klein maar duidelijk , in de
klok gesneden „T. Dopp in Sonnega."

Opgave van den Heer B. Westerkamp, d.d. 25 Nov. 1892.

Luinjeberd. Zuid er klok :
„In't jaer ons heeren CIO 10 CXLV heeft mij Jakob

Noteman in Leeuwarden gegoten voor Terbant." 1)
Op de voor- en achterzijde staan dezelfde figuren, waarin

twee sterretjes en waaronder staat „Hypolythus van Crack
in tyden Grietman over Angwirden ende medeGedepu-
teerde Staat van Vrieslandt."

Opgave van den Heer B. Westerkamp, d.d. 25 Nov. 92.

Abbega. Twee klokken.
1. Heeft tot omschrift: „In't jaer onses Heeren

CIO 10 CXLVII heeft mij Jacob Noteman gegoten in
Leeuwarden."

1) De klokken van Terband zijn in 1843 naar Luinjeberd overgebracht.
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Verder het opschrift: „Jr. Duco Martna van Burmania
„door goetwilliglie resignatie van mijn vader nu tegenwoor-
„dighe Grietman ende ontvanger over Wymbritzeradeel
„Aetat. 20. Juff. Eduardt van Juckema syn wyff aetat. 20."

Hieronder zijn geplaatst: onder 2 helmen, die rechts
omgewend , en met het lielmteeken van Martena, die links
met liet lielmt: Burmania, — de beide wapens van ge-
noemde echtelieden. Het manswapen is Burmania gedeeld
met Martena , het vrouwenwapen is dat van Juckema.

Afgenomen door den Heer Heerke Wenning, volgens
opdracht van den Hoogwelgeb. Heer I. F. van Weideren
Baron Rengers te Ysbrechtum.

Minnertsga Groote klok.
Bovenaan rondom: „In't jaeronses Heeren CIO 10 CXLVIII

heeft my Jacob Noteman gegoten in Leeuwaerden."
In liet midden rondom wapens, met cle volgende namen

er onder:
Jo1' Julius van Eysinga 1) ende Juffr Fockel van Botina 2)

syn Huysvrouw.
Jo1' Goffe van Camstera Juff1' Aeltie van Juckema syn

Huysvrou.
Jo1' Douwe van Sixnia Grietman over Franekeradeel ende

Dyckgraaff door vijf Deelen Dycken soo binnen als buiten
Dycks ende Juff1' Sjouck van Aylva syn Huysvrou.

Jor Valerius van Dambits. 3)
Wopke van Wygara.
Claes Dircks Doma Kerckvooghd toe Minderscha ende

Aeghtie Everts dr.
Volgens opgave van den Heer A. Algra H. d. school.

1' Hij was reeds in 1647 gestorven. Zie Stamboek.
2: Op de klok staat werkelijk aldus. Het moet echter Botiiia zijn.
3' Geb. te Lielitaard 10 Febr. 1602, t te Minnertsga 15 April 1657.

Zie Stamb. I I , 214.
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Akkerwoude. De klok, 88 cM. in doorsnede en 75 cM.
wat de hoogte betreft, heeft een tweeregelig opschrift ,
in gebloemden rand met bladeren , en in Romeinsche letters,
aldus :

„Jelte Pier ende Johan Rieiners Gravius fan Hoeitema
M. S. Klockgieters tot Sneeck 1655. Ik roep u al te
saem Om tee gaen int huis des Heeren En horet daer
Gods vroort t Welk men aldaer sal leeren."

De kLok heeft een helderen klank.
Namens H.H. Kerkvoogden, A. Mulder , 20 Juni 1893.

Burgwerd. Groote klok. Bovenaan in Lat. letters.
„Johannes (misschien Jurjen) Balthasar heeft mij glie-

:goten aü 1656."
In het midden :

„Jr. Gerrolt van Ockinga Ca-
pitain over een Compagnie
te voet ende Lieuwe Igles
toe Gromwalle, kerckvoog van
den dorpe Burghert."

Iets lager : „Siurd Agges."
Volgens opname van D. Bartstra te Bolsward.

Witmarsum. Groote klok.
„ Jurjen Balthasar me fecit in Leeuwarden , 1656."
Op de westzijde staat liet volgende versje :

„Tot Witmarsom hangli ick in de toorn
Mijn geluit kan men verre hooren
Ben ieder uier maeck ick bekent
Als 't uierwerck mij den hamer brenckt
Dooden te beluden is mijn werck
De leewendich roep ick tot Gods kerck
Ick roeps om Godt te bidden aen
Doch hert en stem moet verder gaen."
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De klok is sierlijk bewerkt , en van smaakvol lofwerk
voorzien. Zij heeft 235 Car. gulden en 15 stuivers gekost,
volgens het kerkeboek.

Opgave van H.H. Kerkvoogden van 6 Oct. 1892.

Ypecolsga. Op de beide klokken staat:
„Anno 1 -f 6 + 8 -j- 4 -f- Jr. + Duco + Martena -f van

+ Birmania + Gritman + over Wijmbritseradeel.
Vrouw -L. Edvardt + Luts + van + Juckama -f- op +

Caniminga + Burgh -++ + + +
M E S + I + P + en + J + G -f F + H +. 1)
Opgave van J. J. Qsinga.

Loënga. Boven om de klok.
„Anno 1670 . petrus . overney . heeft . mij . gegooten .

in . Lerwaerden."
Voorts bevat de klok drie wapens. Het een is verdeeld

in twee gedeelten , en heeft in liet bovenste deel een
paardekop , waarop een speer gericht is. Daaronder staat
„De Heer Cornelis Haubois Ridder . ïegenwoordich Re-
kenmees . en kerck-vooght tot Loyenga . 1670." Het
tweede wapen is verdeeld in twee gedeelten ; waarvan het
linker deel een halven arend bevat, terwijl het rechter, in
twee gedeelten verdeeld , boven de letters A O , en be-
neden drie klavers heeft. Er staat onder : „Abrahamus .
Overney . Eccles . in . Hoc . et . Annexo . pago." 1) Het
derde wapen , verdeeld in twee gedeelten , heeft in de lin-
ker helft den halven arend, en in de rechter boven een
ster en onder klavers met een roos er voor. Er staat
onder : „Simen . Doedes . kerckvooght."

Opgave van J. Koopmans te Goënga.

1) Deze letters zijn zeker do initialen van de namen van personen uit
dien tijd te Y., of van modowaardigheidsbekleeders in de Gemeente Wijm-
britseradeel.

2> predikant in dit en het gecombineerde dorp (Scharnegoutum.)
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Tjalleberd. Randschrift. „Petrus Overney heeft mij ge-
goten in Leeuwarden 1670.'' Aan de eene zijde een wapen,
waarbij „Douúnikus Ensius . D° Pastor in Aangwirden";
aan de voorzijde „Dr. Jacobus Bouricius , Grietman over
Aangwirden ende Staedt Generael, Medegecomniitteerde
Admiraliteit tot Amsterdam 1670", waarbij eveneens een
wapen; aan de andere zijde een wapen waarin twee klavers
met „Ybele Minkes Kerkvoogdt in Tjallebirdt" er onder.

In 1829 is een der klokken naar Bovenknijpe overgebracht.
Volgens Bote Westerkamp , d.d. 16 Febr. 1892.

Sloten. Groote klok. In Latijnsche letters:
Petrus Overney me fecit Leovardiensis . 1681.
Door order van de Magistraedt van Sloten ben ick ge-

got(en)."
Voorts staat op fraaie wijze het Gemeentewapen van

Sloten op deze klok, zijnde een kasteel, waaruit aan
weerszijden een sleutel steekt.

Opgave van den Heer Kerkvoogd R. v. Dijk, 21 Juli
1893.

Brachten. „Den 14 Juni 1684 is de grootste clock op
t zuiden vergoten op Pieter Gaelekes heem door twee Fran-
sche meesters Monsr. Spronne en Weery. . . . 1)

N.B. een half jaer daerna is zij gescheurt."
Aldus schreef Ds. Jacobus Duursma in liet oudste kerke-

boek , te Drachten aanwezig.
De Heer R. N. de Haas gaf mij dit vriendelijk op.
Nijland. Groote klok. Romeinsche letters:
„Menschen comt ende hoort dat godlicke wort . met des

klocks geslacli so denckt op stervens dacli."

1) Bedoeld zijn hier de gieters Franciaeus Spronneaiiæ en Ilugo Wen.
Zie Vrije Fries XVI, blz. 299 en Overdr. 161. De comte de Marsy is ,
in het Journal de la Socicté d' archeologie LoiTaine , Janvier 1886 , van
oordeel, dat deze Fransche:! tot de uitgewekene Protestanten zullen hebben
behoord.
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Iets lager: „Henrick Wegewart maeckte mi in die stadt
Campen a11 1698." 1)

Ter weerszijden zijn de wapens aangebracht van Botnia
en Douwma v. Oenema. 2)

Volgens opname van D. Bartstra te Bolsward.

Scharwonde. 0.74 M, in m.-lijn.
„Ameroy . me . fecit . Anno . 1601."
N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 . blz, . 59.

Oosterblokker. 1.20 M. m.-lijn.
„Henrick . Wegewart . heft . mi . gegooten . in der stadt .

Campen . anno , 1601 . Osterblocker."
N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 82.

Wervershoof. 0.82 M. m.-lijn.
„Henrick . Muers . me . fecit . anno . 1602 . Wervershoof."
Daaronder: „ als . Ghi . hoort . luiden . dat . sal . bedui-

den . compt . te kercken . men . sal . daer . leeren . het .
woort . des . Heeren. . wilt . het . aenmercken."

N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 84.

Alkmaar. (Raadhuis). Eerste klok. 0.56 M. m.-lijn.
„Hendrick . Wegewart . Goot . mi . anno . 1602."
Tweede klok 0.39 M. m.-lijn. „Anno domini MDC XLV."
N.-Holl. Oudh. Il, 38.

Castricum. Klok 0.90 M. m.-lijn. In Lat. letters.
„Anno . 1604 . fri . doe . got . Gert . Powel . mi . to .

Embden."
N.-Holl. Oudh. I I , 18.

Noordschermer. Klok 1.29 M. m.-lijn.

1) Dit jaartal zal om den gieter wel 1598 moeten zijn, en door D. B.
•verkeerd gelezen zijn.

2) In 1598 was Sijds van Botnia te Nijland grietman over Wijmbritse-
radeel. Hij was getrouwd met Thet van Donwma.
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„Wt . bevel . der . Heeren . van . Alckmaer . anno . 1604 .
Henrick . Wegewart . goot . mi . tot . Campen." 1)

N.-Holl. Oudh. I I , 52.

Wognum. 1.20 M. m.-lijn.
„Vigilate . et . orate . Deo . eonfidentes . Pieter . Vermaten . 2)

in . Amsterdam . 1605." 3)
Verder eenige namen van ingezetenen.
N.-Holl. Oudh. Amst. 1891, blz. 55.

IHrkshorn. 0.62 M. m.-lijn.
„Arryen . Klasen . Cornelis . Maulus . Kerekmeester . Anno .

1608 . Gheraert . Koster . 4) got . my . tot . Amstelreclam.."
N.-Holl. Oudh. Amst, 1891 , blz. 26.

Pfüffikon. Groote klok :
„1610 . Ús hitz und Fur bin icli geflossene , Peter Füssli vo

Zurich hat mich gosse . Zum Wort des Herrn ruien ich , zu
Cliristo gonst verman icli euch."

Anzeiger f. Sehveitz. Alterthumskrmde 1890, s. 3-35.

Hoog woud. 0.95 M. m.-lijn.
„Videas . ctii . fidas . 5) Johannes . Ovwerock . 6) fecit .

Amstelredam . 1614." 7)
Aldus in N.-Holl. Oudh. Amst. 1891, blz. 39.
Arnhemsen. De groote klok bevat, behalve namen: „Godt

der Here schop mi . Jochini Karstede ghodt mi . 8) De segen

1) Zie echter Bruinvis in Vrije Fr ies XYIII en Overdruk, blz. 70. Hoe

is het mogelijk , dat de opgaven zoo verschillen ?

2) Zie lijsten van gieters Vr. Fries XVI en XVIII en Overdrukken.

S) Ik ve rmoed , dat dit j a a r , om den g ie te r , 1695 moet zijn.

i) Zie ook Nijeholtpade 1611. Vr. Fries XYI, 297. Overdruk blz. 159.

5) In plaats van „vide cui fldes."

6) Het zal moeten zijn Ouwerlcerk. Zie lijst van gieters ilI Yr. Fr ies

XYIII en Overdruk.

7) In dit jaartal heeft men zich zeker vergist . Er zal wel 1714 staan.

8) Tot hiertoe ook te Lutzig met het jaar 1576. Te lietzin komt het

voor met het toevoegsel „im Namen der hilligen Drefoldicheit godt si ge-

lavet in ewicheidt. Amen. Anno domini 1617." Te Zuchen volgt na

Drefoldicheit nog in gottes ehre hlinge ich vor schaden gott behoite mich

1602."
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des Heren si M mi . Anno 1616." 1) Dan Christus niet de stra-
lenkroon , de rechterhand omhoog houdende, in de linker den
wereldbol hebbende; aan de andere zijde de kruisiging.

Ludw. Böttger a. w. II, s. 2 , 3.

Aartswoud.
Gods . stern . Aertswout . alleen . betrout . Albert . Jansz .

Wagenaer . Burgemeister . en . Tijs . Glasz . Kerckmeisters .
ende . Jelis . Gerbrantzoon . predikant . Henricus . Nîeman. 2)
Me . fecit . Enchusae . Anno . Domini . 1620."

N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 40.

Klaaswaal.
„Willem — Wegewart — heft — myn — gegooten — yn —

des — Graven — hagen — Anno — 1622."
Nav. 1893 , afl. 7 , blz. 394.

1'ennekow. Tweede klok in Lat. Maj.
„Von leur bin ich genossen Mertiri iYeger hat mich gegossen

1623.'-
Ludw. Böttger a. w. I l I , s. 64.

Kiïslin. De groote klok, in 1625 door Christoph Kökeritz
in Stettin gegoten , bevat behalve eenige mimen :

„Jesu Ghriste Salvator
Hanc tibi devota campanam mente dicamus
Convocat et coetus ad tua templa pios
Dum tonat a,es auris , sacra des ut cordibus aura
Insonet . .Hic bonus est elangor in aure Dei. 3)

Jacobus Volsius
Reet, Sch.

1) Zoo komt het voor in 1612 te AU-Schluwe.

2) Is deze naam ook Muers of Meurs ? In dien tijd was er te Enk-

huizen een gieter Hemïcus Meurs of Muers. Zie lijst van gieters Vrije

Fries XVI en XTIII en Overdrukken.

3) Jezus Chr. Zaligniaker! aan U wijden wij met vromen geest deze

klok; dat zij de vrome gemeente tot uwe tempelen roepe; als de klok

klinkt door de lucht, roept zij, dat Gij de harten heilige schatten geeft.

Deze klank is goed in het oov van God.
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Psallam Deo meo , quam diu fuero
Ps. 146 in S. S. et individuae Trinitatis honorem."
Ecclesiae Cösslinensis decorem, cultusque divini amorern, hoc

opus feliciter inceptum, arteficialiter refectum, et insigniter
effectum est."' 1)

Ludw. Böttger a. w. I , s. 84.

Valkoog. Klok 0.76 M. m.-lijn.
„int . jar . ons . heeren . m vo xxv 2) . heeft . my . Jacob .

noteman . in . Leeuwarden . ghegoten."
N.-Holl. Oudh. Amst, 1891, blz. 18.

Züzmin. 2de klok.
„A'\ 1625 . lm moiiat September / hat die Kirclie zu Zitz-

min / diese Glocke umgiessen lassen / durch Christof Kökeritz."
En dan op de eene zijde : „erhalt uns Gott bei deinem worte'',
en aan de andere het Wapen van Pommeren."

Ludw. Böttger a. w. I l I , s. 144.

Krommeniedijk. Klok 0.82 M. m.-lijn.
„D. G. anno . 1628 . Henrick . ter . Horst . me . fecit .

Daventriae."
N.-Holl. Oudh. I I , 87.

Barzwitz. De eerste klok heeft het wapen van de Hertogin
Elisabeth van Stettin-Pommeren en. den naam des gieters Fran-
ciscus Dubois Lotringius 1632.

Ludw. Böttger a. w. I l I , s. 7.

Hattem. Klokken van het klokkenspel.
Het mocht ons gelukken op haar te lezen:

1) Zoolang ik leef, zal ik mijnen God psalmen, Ps. MG, tot eer der
H. Schrift en de ondeelbare Drieëenheid. Tot eer van de kerk te Köslin,
en tot liefde voor den godsdienst, is dit werk gelukkig begonnen, kunstig
gemaakt en uitstekend volbracht.

2) Dit jaartal kan niet juist zijn. Het moet niet als 1525 , maar als
1625 gelezen worden. Zie Vrije Fries XVI, blz. 298 , (Overdruk I blz 160) en
XYIII, blz. 178, (Overdruk I I , blz. 178.)
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1°. „Jan Albert de Grave Amsterdam."
2». „M. F. S. Hattem. 1636,"

Verder voorzien van een merk in den vorm van een
waaier.

3°. Onder liet wapen der stad Zwolle staat:
,M. F. S. 1636."
en verder het merk onder 2J genoemd.

4". ,,Petit it Fritsen me fuderunt.''
5°. ,,Jan Albert de Grave me fecit Amsterdam 1723."
6". „Jan Albert de Grave Amsterdam."
7". „Jan Albert de Grave me fecit 1727."
8°. Opschrift als onder 1".
9°. „Jan Albert de Grave 1723."

10". „Jan Albert de Grave 1722."
11". ,1631."
12". Opschrift, als onder 1».
13". Opschrift als onder 9".
14°. „De kerck tot Hattem 1636 M. F. 8."

Verder een wapen, waarin een pelikaan.
15°. Opschrift als onder 10".
16". Opschrift als onder 9".
17°. „Jan Albert de Grave."
18". „Jacob Griiinert en Goscn Grainert Secretaris Kereke tot

Hattein."
19°. „Deo gloria M. F. S.!'

Verder het merk onder 2". vermeld.
20'. „De Kereke tot Hattem 1635. Corda metalli recro pel-

loque tristes pectore."
Deze klok maakt deel van het speelwerk uit, en is tevens
halfiiurslüok.

21". ..Do Kereke tot Hattem 1635. Dico sonoro verbere psal-
mos vos grati labra movete."
Verder heeft deze klok het merk onder 1". genoemd.

22". Opschrift als onder 10".
F. A. Hoefer a. w.

Tlensbi'oel'. 1.08 M. m.-lijn.
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„Ten . dienste . van . Cliristi . kercke . in . de . heeiiiek-
heyt . van. . Hensbroek . is . dese . kloeke . gegooten . in .
den . jaerc . onses . Heeren . 1637 . Everhardus . Splinter . 1)
me . feeit . Eiiclmsae."

N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 .. blz. 35.

Harzgerode. 2äe klok.
„1643 Gos midi Joliann Berger, Fuerstlieher Sechsischer Gloe-

kengiser in Weymax.
Wo Got zum Hans nieht giebt seine Gunst
so arbeit der Mann umsonst."

Op den mantel staan 4 Engelenkoppen en aan den rand :
„Ach Herr, Du List alleine Got, Du kannst erreten midi in

Tot , ïnein îiofnung steht allein zu Tir , Bins auch gewis wirst
lielfen mir."

Dr. Büttner Pfamier a. w. I , s. 39.

Oosthnollendam. Klok 0.63 M. m.-lijn.
„Heiiricus . Vestrinck . me . feeit . Campis . Anno . 1645."
N.-Holl. Oudli. II, 76.

Hoorn. Raadhuis. 1.03 M. in m.-lijn.
„Sit . nomen . domini . benedictum . F . et . P . Hemony .

me . fee . Zutphaniae . Anno . Domini . 1646.
N.-Holl. Oudh. Amst. 1891, blz. 68.
Uitgeest. (Zie Vrije Fries XVIII en Overdruk blz. 113). Het

opschrift der kleine klok wordt zeker in de N.-Holl. Oudh. II ,
89 beter opgegeven dan door den Heer Bruinvis. Het is aldus:

„Soli . Deo . Gloria . Dese . clocke . is . gestelt . ten .
dienste . van . Uitgeest . die . tit . en . stondt . aenwist .
Bppe . van. . der . Arck . heft . mi . gegoten . tot uitgeest .
Anno . 1648 . voor . de . minste . en meest."

'Enkliuizen. 0.90 M. m.-lijn.
„Benedieat . terra . dmn . 2) laudet . superexaltet . eum .

1) Zie lijsten van gieters Yr. Fries XVI en XVIII en Overdrukken.
2) dmn ~ doniinum.
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in . saecula . F . e . P. Hemony . me . fee . 1) A" 1648."
N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 88.

WiisterlxtiiJi. Groote klok:
„Deo Ter Opt. Max. Propitio. Patronis Nobilissimis Ecclesiae

Wursterbardiensis Marco Andrea — Casparo Laurentz — Georg
Alexandro — Andrea Georgio von Wolden — Haec campana
t'usa anno domini 1649.'' 2)

Ladw. Böttger a. w. I I , s. 51.

MedembUh. 1.50 M. m.-lijii.
„Laudate . domiimm . cymbalis . benesonantibuss . F . et .

P. Hemony . me . fee . Zutphaniae . A!| . 1649." 3)
K-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 46.

Koon.
„Den WelEdel Geboore lieer Pieter van Eoode, lieer van

Rlioon en Pendreclit en de WeLEdelGeboore vrouwe Elizabeth
de Voogt van Reineveld , Vrouwe ut Snpra. Anno 1650. Paris
feeit."

Nav. 1898, afl. 7 , blz. 394 en 395.

J/immen. Klok 1 M. m.-iijn , in Lat. letters :
,. Sit . nomen . domini . beneclictum . F . et . P. Hemony .

me . fee . Zutphaniae . Ao . domini . 1650.
N.-Holl. Oudh. I I , 18.

Iloogicoud. 1.35 M. m.-lijn.
„Chaerle . de . Soocke . van . Laeken . Heer . van . Hoocht-

wove . Aertswove . Lammertschagen . ende . St. Pietersdam .
de . Hovtin . Pieter . Jansz . Maertsz . ende . Cornelis . Pie-

1) fee. ~ fecerunt.
2) Ter eere van den driewerf beston, grootsten, genadigen God, is

voor de edele kerkvoogden van de kerk to Wusterbarth Marcus Andrea enz.
deze klok gegoten in het jaar d. H. 16i'J.

3) Zie de twee overige klokken in Yr. Fries XVI en Overdruk.
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ters . Drooch . Kercktn. I1 . et . P . Heinony • me • fee .
Zutphaiiiae . Anno . doiuini . 1050.

N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 39.

1'arnoir. üe groote klok heeft eene voorstelling van Chr.
aan liet kruis met Engelenkoppen omgeven, en dan een-medaillon ,
een wapenschild met een klok , en liet opschrift :

„Pranciscus Dubois 1) Lotringius me fecit.'' — En liet jaar
1652.

Ludw. Böttger a. w. I , s. 98.

Rotterdam. Hoofdkerk. Behalve de oudste klok zijn er nog
twee klokken . met de volgende opschriften :

1. „Kerekmeesters waren Willem van Oouwenliove Paulus
Timmers en Pieter Blanckert . P. et P. Hemouy me fee. Zut-
phaniae A° 1654."

, 2. Hetzelfde , maar zonder jaartal.
Rott, Jaarb. 8de jaarg. 1892 , bl. 145.

Z/icJten. Kleine klok.
„Lobe den Herrn mit hellen Cymbeln. Va. 150.
Clerdt Heiininek gos micli zn Dantzigk anno 1654.
Oaspar Kiidiger und Joachim Heidebrecke. 2)

Ludw. Böttger a, vv. T, s. 123.

NiiiiHingdorp.

„Aiitony — Wilres 3) — me — fecit — Enchusae Anno —
1665."

Nav. 1893 , ati. 7 , blz. 394 en 395.

Wijk aan Zee en Duin. Klok 0.82 M. m.-lijn.
..Cantabo . Domino . qui . bona . tribuit . milii . et . psal-

1) Deze naam komt ook voor op eene klok te Dammlong (Westpruissen)
uit 1630. Ook te Barzwitz. — Zie Jean Dubois in de lijst der gieters
Vr. Fries XVIII en Overdruk.

2) De grootste klok is van 1000 met den naam Susanna ; de middelste ,
van 1723 , heeft een onleesbaar opschrift.

3) De naam van dezen gieter komt ook voor op do klokken te JJe Hijp,
en luidt daar zeker nauwkeurigor Antoni Wil/ces. Zie Vrije Fries XYIII,
blz. 118 en 181.

10
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Kam . nomine . altissimi . F . Hemony . me . fee . Amstelod.
A» . 1658:'

N.-Holl. Oudh. I I , 98.

Fritzow. Groote klok.
„Alto Solique Potenti Deo Laus Houor et Gloria nune et in

Saecula Saeculorum . Amen.
Anno Partus Salutiferi Oliristi 1659

Glueks Wuntscli
Unser Kirchen Klang und zier
ITnser Herzen Lust und Begier
Kling und Schall ohn allen Peil
Forder unser Aller Heil
Bisz mis rufet die Ewigkeit
Und die letzt Posauiie schreyt
Einfaltig aufgesetzet
Dvircli Martinen Schaf Budissa Lusat
Eccl . Fritzow Pastorem."

Op de andere zijde staat :
„Durcli Gottes Hiilfe goss midi Conradt Seheil in Colberek."
Ludw. Bottger a. w. 1, 47 en 48.
Parsoic. Klok van 1659 met het opschrift:
„Durch Gottes Huif goss mi ek Conradt Scheel in Collierck."
Ludw. Bottger a. w. I , s. 99.

Rotterdam. Klokkenspel. Beurstoreri.
Vijftien klokken zijn uit kout vervaardigd en van houten

klepels voorzien. Zij zwijgen . en alleen is haar looden beklee-
ding oorzaak , dat de tijd haar schijnleven niet reeds afsneed.
Voorts staat op :

1. „Dum Camp au a sonor properantem advertite morton. F.
Hemony me fecit Amstelodami A° 1660."
Deze klok is tevens slagklok voor het heel uur.

2. , Laudate dmn omnes gentes , landate eum omnes populi.
F. Hemony me fecit A' 1660.''
Tevens slagwerk voor liet half uur.

3. „Soli deo gloria. Cornelius Ammeroy me fecit 1596."
Zij is alleen luiklok voor de beurs.
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i. „Cantate domino eanticum novuiu , cantate dno onmis
terra dni . 1660."'

5. „Psallite dno qui habitat Sion , annunciate inter gentes
st. tiii ejus (misschien judiciu fjus) • A" 1660.''

<>. ,,Sit nomen Domini benedictum . F. Hemoiiy me "f'ecif
Amstelodami A' 1660."

7. ..Laudabo dei (denm?) cum eantico et maguificabo eum
in Linde A° dmn 1660."

8. ..Benedieite oinnia opera dni dno , laudate et superexal-
tate eum in saecula . 1660."

!>. ,, Laudate pueri domimim , laudate nomen domini . Anno
1660."

10. ..Laudate nomen ejus quoniam suavis est dns , in aeter-
nuiii misere . ejus . 1660."

11. ,, Cantate dno eanticum noviim , laus ejus in ecclesia
sanctoruni . A"1 1660."

12—27. „Franciscus Hemoiiy 'me i'ecit Anisl.elodami (aunoj
domini 1660."

28—81. ,Petit et Fritsen fuderant."
82. heelt geen opschrift.

Klokken 1 — 27 hebben liet wapen van Rotterdam.
Kott. Jaarb. 3<lo jaarg. 1892 , bl. 168—165.

Rotterdam. Klokkenspel in den Grooten toren.
1. Tevens uurklok.

„Duni Gampana sonans ex aeqtio divido tempus , tem-
poris extremi turn memor esto tui, A° 1660. F. He-
mony me fee. Amstelodami."
Deze klok is evenals alle volgende van het wapen van
Rotterdam voorzien.

2. Tevens lialfuurklok.
„(Irata est angelicis mea musica iiiixta Clioraeis; Fran-
ciscus Hemony me feeit Amstelodami A'\ 1660."

8. „Quamvis lingua deest lingua resonantior omni persono .
et in nostris luditur arte sonis . A'5 dn 1660."

4. „Et fidium modulos , et acuti cannina phoebi. vin (o)
imus. F. Hemonv me feu. Amstodami A°. 1660."
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ö. „Evoco voce saera . luteas ad sidera meutes. Franciscus
Hemony me fecit Amstelodami A! 1G60."

ii. ..Laudate dnni in cymbalis bene sonaiitibiis , laudate eum
in eymbalis jubilationis , omnis spiritus laudet dnm A°
1660."

7. „üum laudat vox nostra deum, socia agmina jungunt
astra hommes q sacris repletm' cantibus aether . A' 1660."

H. ,Benedicite omnia opera domini domino, laudate superex-
altate eum in saecula . A'' 1660."

•9. „Dulcior nostris resonat tinnibus aer. Franciscus He-
mony me fecit Amstelodami A° 1660."

10. ..Cantate domino canticum novum , quia mirabilia fecit .
Amstelodami A3 1660."

11. Laudate pueri dominum , laudate nomen domini . fee .
Amstelodami A' 1660."

12. Cantate duo canticum novum , laus ejus in ecclesia sanc-
torum . A1 1660."

18. .. Cantabo dno qui bona tribuit mihi , et psallam uomini
domini altissimi . fecit Amstelodami A* 1660."

14. Laudate dominum cymbalis benesonantibus. P. Hemony
me fecit Amstelodami AJ 1660."

15. = 14.
16. ..Laudate nomen ejus quoniam suavis est dns. in aeternum

misericordia ejus . A° 1660."
17. „Cantate don canticum novum, laus ejus in ecclesia sanc-

toriim . A° 1660."
lfi. = 11.

Verder nog 21 kleinere klokken, die, op drie na- zonder
eenig opschrift, alleen vermelden , dat F. Hemony ze in
1660 te Amsterdam goot.

Rott, Jaarb. 8de jaarg. 1892, bl. 161-163.

Burgerbnig. De klok is in m.-lijn 0.76 M.
„Juiïen . Baltliasar . beeft . my . ghegooten . A° 1660." En

dan voorts eenige namen van toenmalige inwoners.
N.-Holl. Oudh. Ainst. 1891, blz. 17.
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Eymond Binnen. Klok 0.49 M. m.-lijn.
„Cantate . dominum . canticum . novum . laus . ejus . in .

Aecclesia . sanctoru . AJ . 1661.
N.-Holl. Oudh. I I , 1)1. 11.

Wormerveer. Klok 0.82 M. m.-lijn.
„Door . J. H. Smit . en J. G. de Wit . Kerkmrn . is . dese .

clock . alhier . gebrogt • F. Hemony . me . fee . Amstel. A° .
1662,"

N.-HolL Oudh. I I , 77.

BiHgrm. Kleine klok.
,,Conveniant populi et roges in Ununi ut serviant Domino. 1)

Anno 1662." — Op do klok is een relief van Maria en liet kind,
en daaronder ; „ Joacliimus Bremerus Pastor Bulgrinensis . George
Kökeritz me fecit."

Ludw. Böttger a. w. I I , s. 24.

Grossalslelieii. Kleine klok:
„Cives voce sua Christus quos vocat, ipsa voco ad pompas

ad sacras preces ad funera." 2)
Daaronder: „Aus dein Peuer bin icli genossen, mit Gottes

Hiille hat micli gegossen M. Joaeliim Muller in Magdeburg
anno 166-3."

Dr. Büttner Planner a. w. I , s. 34.

Hem. 1.10 M. m.-lijn.
„Voor . 3) de . weduwe . van . Antoni . Wilkes . me . fe-

cit . Enehusae . anno . 1666."

1) Dat de volkeren en koningen zich vereenigeu om den Heer te

dienen.

2) De burgers die Chr. met zijn stem roept, roep ik zelve tot de

feesten, tot de heilige gebeden , tot de begrafenissen.

3) Het woord eoor moet zeker gelezen worden achter C. Witn. Deze

zal voor de Wed. A. Wilkes de klok gegoten hebben.
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Lager staat:
„Anna . heet . ick . als . te vooren
Myn . Gheklanck . liad . ick . veiiooren
Doen . iek . mee . met . groot . geluyt
Bromde . Neerlandts . blytschap . uyt
Als . haer . Zeevloot . d . overhand
Had . geliadt . van . Engelandt

Den . 30 . Juny . 1666.
Dat . ik . weer . geef . nieu . gheklanck
Weet . ick . d . Hemnier . Heeren . danck
Enchuysen . ick . als . moeder . ken .
Want . ick . daer . gegoten . ben.
Op . den . 24 . Augustus . anuo . 1666 1)

0. Wits."
N.-Holl. Oudh. Amst, 1891 , blz. 127.

Obdam. 0.93 M. in ui.-lijn.
„Voor . 2) de . weduwe . van . Antoni . Wilkes . 3) me .

i'ecit . Encîmsae . Anno . 1668."
Daaronder : „ Jacob . Baron . van . en . tot . Wassenaer .

heere . van . Obdam . Hensbroeek . Spierdyek . Wochmeer .
etc . laten . maecken . dese . clock . Cornelis . Pieters . Schraep .
en . Taemis . Marcusz . Backer . Kerckmeesteren . van , Ob-
dam."

Nog lager is het wapen van den gever.
N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 36.

Schagen. Klok in de spits van den toren , 0.82 M. m.-lijii.
„Cornelis Cornelisz. Plaets en Cornelis Koninck hebben mij

doen gieten door P. Henioiry tot Amsterdam . A\ 1670. 4)
N.-Holl. Oudh. Amst, 1891 , blz. 9.

1) Wij hebben hier een voorbeeld van eene omgegotene klok , die den
ouden naam behouden heeft.

2) Dit woord voor behoort gelezen te worden bij Jacob Baron enz.
3) Zie den naam van haren man in de lijst dor gieters Vr. Fries XVIII

en Overdruk.
4) Zie de opschriften van de twee overige klokken te Schagen in Vr

Fries XVIII, blz. 80 , en Overdruk.
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Miikhuizen,. Dromedaris.
In het koepeïtje hangt een klokkenspel, bestaande in 20

klokken , gegoten door V. Hemony in 1674 en. 1675.
N.-Holl. Oudh. Amst, 1891, blz. 109.

Evkliuizen. Dromedaris. 0.40 M. m.-lijn.
„Et . fidium . modulos . et . acuti . earmina . Plioebi .

vhicimus . 1) P . Hemony . me . iec . 1675."
N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 109.

Bélyard a Persante. Maria-kerk. Derde klok: „Was uns
genommen Krieg und Brand, erstatte Gott mit milder band.
Gos ïïiich Ernst Kridewitt in Colberg Anno 1677." 2)

Ludw. Böttger a. w. I I , s. 21.

Zuclien.
„Deus verbi evangelici souituni in inliuitos servet annos." 3)

Dan do naam van den pastor . Ernst Kridewidt in Colberg goot
deze klok in 1683.

Ludw. Böttger a. w. I I , s. 53.

St. Maartensbvuy. Klok 0.70 M. m-.lijn.
„Laudate nomen eis (ejus) quoniam suavis est Deus in aeter-

iium . miserecordia eis (ejus) man et . Claudy Fremy fe(cit)
A°. 1683."

N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz- 17.

AMekerk. 1.05 M. m.-lijn.
„Fecit . me . Fremius . 4) A° 1684 . Amstelodami."
N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 42.

1} AVij overtreffen snarenspel en dichtkunst.

2) de vierde klok is van denzelfden gieter van 1678.

3) God beware de klank van het Euangelie-woord tot in eeuwigheid.

4) Zie over de familie Premy lijsten van gieters in Tr. Fries XYI en

XYIII en Overdrukken.
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Westiroud. 0.95 M. m.-lijn.
,, Consulis . auspiciis . Adriani . noniine . Schagen . Civibus .

Alckmariae . ludo sonoque . meis . Claudy . Fremy . me . fecit .
Amstelodami . 1784."'

JST.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 83.

Haltent.. Kleine klok.
Vlak naast de groote klok hangt de kleine liiiklok met het

opschrift:
„Wilhelm van Haersolte Heere toe yrst Hoogsclioltis ende

Burgemeyster Gerhard Jan van dalen. Dr. Samuel Quintin.
Dr. Jacob Muys Engelberfc Cruiner. Pauel Eengers. Johan
Greve. Johan van Heerde. Hardenberch Burgemeysteren. Trans
Auercamp Secretaris. Aelt Holleman Kerekmeysteren."

„Gerhard Schimmel heeft mij gegoten in Deventer." Hier-
onder staat het stadswapen met het onderschrift : ,, De stadt
Hattem anno 1686."

F. A. Hoefer. a. w.

Velsen. Kleine klok. 0.88 M. m.-lijn.
„Jan . Pieterscn . en . Pieter . Clasen . Kerkmeesteren . tot .

Velsen . hebben . myn . doen . gieten . Anno . 1687."
N.-Holl. Oudh. I I , 100.

S/jheearsjjel. 1.05 M. m.-lijn.
„Lovrens . Brinck . Hvysen . me . fecit . Enchnsae . Anno .

1687. — S. Kos . Secrts . A. Koomen . B. M."
Verder de wapens van den Secretaris Kos ; burgemeester

Koomen : en van Sijbecarspel.
N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 54.

Wierinyewraard. Eerste klok. 0,85 M. m.-lijn.
„Sumtibus . Gisberti . van . den . Ende . Vigilate . et . orate ,

deo . coufidentes . 1693.''
Daaronder staan de wapens van de Wieringerwaert; Johan

Brederoe , secretaris van de Wieringerwaert : Jhr. Cornelis van
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Egmont van den Nrjenburg , Bailye , Dyckgraef en kerckmeester
van de Wieringewaert ; en van Johan Roocker , Hooftingelant
en Kerckmeester van de Wieringerwaert.

N.-Holl. Oudh. Amst. 1891.

Zaandam. Kleine klok 0:63 M. m.-lijn.
., Iubilate . Deo . omnis . terra . servite . Domino . in . lae-

titia . Olaudy . Fremy . me . fecit . Amstelodami . A'. 1(595."
N.-Holl. Oudh. I I , 79.

Besluit in betrekking" tot Friesland.

In deze eeuw zijn de namen der Heiligen op de klokken
in Friesland verdwenen. Zij hebben plaats gemaakt voor
die der adellijke en invloedrijke personen. De klok in de
R. C. Kerk te Irnsum , hing vroeger te Terwispel , en is
eerst m 1864 . toen zij door de K. G. Gemeente te Irnsum
werd aangekocht, van beeldwerk voorzien overeenkomstig
den R. C. eeredienst.

Het beeldwerk, dat in deze eeuw op de klokken in
Friesland voorkomt, bestaat uit de wapens der Edelen.
Te Molkwerum , Hindeloopen en Sloten duidt liet de wapens
dier plaatsen aan.

Wat den inhoud der opschriften betreft, komt hier en
daar eene eigenaardige herinnering voor aan den dood.
Op eene enkele plaats een roepstem om op te gaan tot
het huis des Heeren , die ons het oude „voco vos etc."
weer te binnen brengt. Merkwaardig zijn de opschriften,
b. v. te Birdaard , Ee , Morrha , en Witmarsum.

De lettervormen zijn nu eens Gothisch , maar zeer dik-
wijls Latijnsche. Te Wijnaldum komen beurtelings kleine
en groote lettervormen voor.

De taal , waarin de opschriften staan , is op verre weg
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de meeste plaatsen de Nederlandsche. Op sommige klokken
zijn de Nederlandsche en Latijnsche talen beiden gebruikt.
Het Latijn alleen komt ook nog nu en dan voor, zelfs
in dichtmaat b. v. te Haricla en te Makkum.

Zie ook Vrije Fries XVI en XVIII.

KlolclcerL -u.it de i8<ie eeuw.

Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 263 en 264 ;
en Overdruk 125 en 126.

Op de klok van Wirdum in Friesland , daar vermeld ,
komen nog de volgende namen voor :

•lelie Sybrandi, Bizitter van Leeuwarderadeel;
Sybrandus Pruissen, oud Scheepen en Vroetsman der

stadt Leeuwarden ontfanger van Wirdum , met wapen ;
Hoogh Welgeboren Heer Tiallingh Homme van Camstra

Grietman over Ydaerderadeel en Mede Gedeputeerde Staet
van Vryslandt. met wapen ;

Jr. Ulbo Aylva van Burmania Subst. Grietman en Ont-
fanger Generaal over Leeuwarderadeel en Vrou Boudina
Lutzia van Eysinga;

Jr. Hobbo van Burmannia Grytman over Leeuwardera-
deel , met wapen ;

Jor Fi Heringa van Eysinga Grytman over Eauwerder-
hem enz. enz. en Vrouw C. L. van Hiemstra syn Edele
Huisvrouw Anno 1727;

Doekke Albertsma Kerkvoogd en Huisman tot Wirdum,
met wapen ;
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Valerius Asperen Pastor in Wirduni, met wapen;
Marcus Luxwolda Organist en schoolmeester tot Wirdum;
HoogEdelGeboren Heer Jonker Pier Gaienus van Sytzama

Heer van Camstra State , met wapen ;
Hoog Edel Geboren Heer Jonker Watze Andries van

Sytzama Heer Toe Camstra State , met wapen.
Volgens opgave van den Heer Dokter , H. der School,

d.d. 23 Oct. 1893.

Legemeer. In Lat. letters :
„Anno . 1722 . Jan . Crans . Me . fecit . Enchusae."

Rottevalle. In Romeinsche letters :
„f Jan Albert de Grave fecit Amsteloclami anno domini

1722."
Opgave van den Heer J. Kuipers H. d. S.

Heerenveen. Torenklok der Herv. Kerk. Randschrift
tusschen loof werk. „Jan Albert de Grave Amsterdam me
fecit anno MDCCXXVII." Voor op de klok staat: „De
WelEdelGeb. Heer Menno Coehoorn van Scheltinga Griet-
man over Sclioterlandt Medegeconimitteerde Raad ter Re-
kenkamer van de provincie van Frieslandt enz. enz. enz.
anno 1727;'" achter, een wapen, waarin twee rozen.

Volgens Bote Westerkamp d.d. 19 Febr. 1892.

Wolvega. De oude klok in den toren der R. K. Kerk
heeft tot opschrift:

„Jan Albert de Grave me fecit
Amstelodami anno Domini 1728."
Opgave van den Heer Ph. W. Weber.

Nyhuizum.
„Anno 1729 me fecit Cyprianus Crans Encliusae." Daar-
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onder: „J. 10'. Duco Gerolt Martena, 1) Grytman over
Wymbytseradeel Heer van Oamminghaburg."

Volgens vriendelijke opgave van Ds. O. Norel te Gaast-
meer d.d. 20 Dec. 1893.

Oldeholtpade. Kleine klok.
„Ciprianns urans Jansz. Amstellodami 1738. Deze kloeke

is gegoten 1738 door decretie van de Hoog Welgeb. Heer
Jh. Duco van Haren Grietman over Stellingwerf west-
einde medegecommiteerde in liet minder getal , van de
Edelm. Heeren Staten van Friesland en monstercommand.
wegens derzelver provincie etc. etc. etc. zijnde predicant
tot Oldeholtpade cum anexis de Heer H. H. Lemke en
Stelling Eise Joh. Jan Rommert Jan .Roels sampt Kerk-
voogden , Jan Rommer Veenliouwer." Aan de voorzijde
is een wapen.

Volgens Bote Westerkamp.

Longerlwuw. Eene vrij groote klok, waarop: „/oan
Nicolaus Deyck me fecit hornae Anno 1742."

Aan de eene zijde is een wapen , waarvan in de eene
helft een halve arend voorkomt, terwijl de andere helft
in tweeën is verdeeld, boven staat een gans of eend, be-
neden een omgekeerde 4 met een sterretje in de naar be-
neden verlengde lijn, zie plaat V. Hieronder staat „Haye
Mensonides , dorprechter ontfanger en kerkvoogd tot Lon-
gerhouw.''

Aan de andere zijde komen de wapens voor van van
Aylva en van Scliwartzenberg en Hohenlansberg met het
onderschrift : „ Hoogwelgeborene lieer de lieer Cornelis

1) Zie over hom V. Sminia, N. Naaml. van G-rietm. — Wat daar echter
van een gedonkteeken in de kerk te Ysbrechtum vermeld wordt, geldt
niet hem , maar Dnco Martena van Burmania. f 14 Dec. 1692.
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baron van Aylva , Grietman over Wonseradeel , Gecom-
mitteerde Staat in het Mindergetal etc. etc." — en ,de
Hoogwelgeborene vrouwe Juliana Johanna van Aylva ge-
boore baronesse van Schwartzenberg en Holienlansberg."

Volgens opname van D. Bartstra te Bolsward.

Ifeerenveen. Klok van Crack-State.
.„Me fecit Cornelis Orans Enchusae . 1743."
N. Adv. Blad v. d. Heer Hepkema te Heerenveen d.d.

13 Febr. 1892.

Sijbrandaliuis. „Soli Deo Gloria . Steen et Borcliliardt
fudunt encliusae 1756.

Spanga. „Steen en Borchliardt fudunt Encliusae 1761.
Dirk Koelofs Oosten, Peter Wubben kerkmeesters tot
Spange."

Door vriendelijke bezorging van de Heeren Pb. W.
Weber te Wolvega, en N. B. de Weercl te Munnekeburen.

Minnertsga. Kleine klok.
„I. Borchliard Bnchusae Anno 1765." Dan aan de voor-

zijde : „De Hoog Bd. Geboren Heer Rutger van Haarsolte
Grietman over Barradeel en meede gedeputeerde Staat van
Friesland ee&."

En aan de achterzijde: „Dirk Klasen administrerende
Kerkvoog met zijn adjunkt Jelle Gerrits Orsma, kerk-
voogden te Minnertsga."

Opgave van den Heer A. Algra, H. d. S.

Oldeboorn. De tweede klok, in doorsnede 1 M. heeft
tot opschrift, beneden den gekartelden bovenrand :

„Dese klok gegoten voor den dorpe Oldeborne in den
jare 1767 door J. Borchliard te Enchuijsen."

Opgave van den Heer B. Westerkamp.
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Sneek. De groote klok :
„J. Borclihard fudit Enchusae A". 1767."
Deze klok weegt 3273 kilogr.; is hoog 1.36 , en wijd

van onderen in diameter 1.67.
Volgens opname van den Gemeente-architect J. Ph. Ho-

gendijk , en vriendelijke opgave van den Heer Burgemeester
Mr. D. Alma.

Mirns. Op de klok in het klokhuis staat:
„Anno 1767 me fecit Pieter Seest Amstelodami."
Volgens vriendelijke opgave van den adm. kerkvoogd

Tuinenburg d.d. 1 Juli 1893.

Makkinga. Kleine klok. In Latijnsche letters.
„Graviore . lapsu . corruptam . liancce . campanam

providus . praetor V. A. Glinstra . refundi . curavit. per .
Claudium Fremij . fusorem . Anno domini. MDOCLXXVI." 1)

Volgens vriendelijke bezorging van Mr. P. A. Bergsma
te Leeuwarden.

Wouterawoude. In Romeinsche letters :
„Anno 1780 me fecit Pieter Seest Amstelodami."
Opgave van den Heer J. Reijenga , H. d. S.

Terbund. Op het kleine klokje aldaar staat:
„L. Haverkamp me fecit Hornae A°. 1785."
Opgave van den Heer B. Westerkamp , d.d. 15 No-

vember 1892.

Oldelioltwolde. De klok van daar werd in 1875 naar
Ter-Idzardt overgebracht. Br staat op :

1) De zorgvuldige Grietman V. A. Glinstra heeft gezorgd, dat deze
klok , die door een zwaren val gebroken was , hergoten werd door den
gieter Claudius 1'remij , in hot jaar des Heeren 177G.

Yhicentras van Glinstra was Grietman over Ooststelliugwerf, Van 1773
tot 1780. Zie over hem N. Naaml. v, Grieim. blz. 398.
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Taeke Hendriks
Sake Wij bes

Kerkvoogden van Oldeholtwolwolde den 5 May anno 1798."
Opgave van den Heer B. Westerkamp , d.d. 25 No-

vember 1892.

Zaandam. Groote klok 1.02 M. ni.-lijn.
„Offerte . Deo . gratias . et . altissimo . promissa . vestra .

Claes . Noorden . et . Albartus . de Grave . me . fee . Aniste-
lodami . anno . 1700."

N.-Holï. Oudli. I I , 79.

Köslin. De bidklok , in 1701 door Ernst Kridewit in Colberg
gegoten , bevatte , behalve namen ,

„In Jovao landes resonet campaua sonoras Aevaque Rex vivat
Fridericus in omnia felix."

Ludw. Böttger a. w. I , s. 84.

Abtshatjen. Derde klok is omgegoten
„ob seissuram quae campanae hujus impediverat sonum , sub

Eegimento felioissimo Friderici Borussorum Eegis Primi." 1)
Ludw. Böttger a. w. I l I , s. 5.

Belgard a I'ersante. 8t. Petrikapel.
„Gloria in excelsis Deo . Johann Heinricli Sclimidt goss micli

in Stetin 1702."
Ludw. Böttger a. w. I I , s. 7.

Medemblik. Klok in den toren van het Slot.
„Temporis . entremitum . memor . esto . tui . Claes . Noorden .

et . Jan , Albert . de . Grave . me . fecit . Amstelodami .
A° . 1703." 2)

N-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 49.

1) om een scheur, die den klank dezer klok verhinderd had, onder de

gelukkige Kegeering van Frederik , Pruissens eersten konings. 1701—13.

2) De klok te Grosthuizen heeft hetzelfde opschrift, maar is gegoten

door F. en I'. Hemonv to Amsterdam in 1604.
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Bmihm-y. Slotkerk St. Aegidii. Groote klok 1.80 M. ni.-lijn.
Deze klok werd gegoten in 1707 door Johan Jacob Hofmanii

uit Halle, in liet 51ste jaar der Regeering van Vietor Amadeus ,
Vorst van Anhalt , volgens het opschrift.

Dr. Büttner Pfânner a, w. I I , s. 93.

Benilmrg. 2<-le Mok 1.42 M. in m.-lijn.
,.A". 1707 im 52 jahre der Christ. Purstl. regiering des Durchl.

Fursten und Herrn, Herrn Vietoris Amadei . Altesten . F . Z .
A . H . Z . S . E . V . W . G . Z . A . H . Z . B . V . Z .
ist diese Gloeke die Gemeiiie Gottes zum öffentl . Gottes und .
liebesdieiist zu versammelii , hier zn Bernburg gegossen worden."

Daaronder „Ps. C. M . .Janehzet dein Herrn alle welt, dienet
riem Herni mit freuden, kommt für sein angesicht mit freuden.''

Dan namen. En onder :
„Durchs feuer floss ich Johann Christian Bachmaim aus Halle

goss mich.''
Deze klok werd gegoten in de plaats van eene die in 1583

gegoten was onder de regeering van Joachim Ernst, en het
opschrift had: „Jeremias Cap . VII . II . Ekhard Kuehger aus
Erfurth goss mich in Cönnern MDLXXXni.'1

Dr. Büttner Pfämier. a w II , s 108, 109.

Iùikhnizen. Wester- of Koepoort. 0.60 M. m.-lijn.
.. Sit nomen . Domini . benedictum 1) Amstelodami . 1708."
N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. I l I .

(rrostft-Tyclww. Kleine klok.
„Anno 1711 den 10 Julius umbgegossen . Gott bewahre

dieses haus . G . M . Conradt Scheill"
Ludw. Böttger a. w. II , s. 47.

Colherff. H. Geest Kerk.
„Durch das Eeuer biu ich genossen
Conradt Scheel 2) hat mich gegossen

1) De naam des Heeren zij geprezen.
'î) Hij goot te Colberg omstreeks 1718 en 1719.
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lm Namen der heiligen Dreifaltigkeit
Gelobt sei Gott in Ewigkeit."

Ludw. Böttger a. w. s. 19.

Colberg. Dom. Vesperklok; word dikwijls omgegoton, in 1719
door Conrad Scheel i;e Colberg 1) Thans heeft zij het opschrift:

Gebeth ViiD bltte VVIrD gott Ia r>o Lange erhören
so Lange In zV Vers I Glit VVIr Dl esen Vater chreu."

Ludw. Böttger a. w. I , s. 41.

Scldawe. 5de klok.
., Sit semper trino ac Gloria in altis
In terris quaeque porrigit ipse Deus. 2)

J. G. Scîunidt Nürenb. 1725."
Ludw. Böttger a, w. I l I , s. 116.

Kiekow. Kleine klok:
„Anno 1731 me feeit Joh. Heinrich Scheel Golberglr' en

daaronder „Soli Deo Gloria'' en een paar namen.
Ludw. Böttger a. w. TE, s. 27.

Beverwijk. Klok 1.09 M. m.-lijn.
„Nicolaus . Muller . Amsterdam . me . fecit . Anno . 1783.

Myn . yzre . tong . gebeukt .
op . schel . metale . kaken ,
roept . elkeen . tot . syn . pligt .
om .God . hier . groot . te . maken.''

En dan voorts namen.
N.-Holl. Oudh. I I , 95.

Ursem. 1.10 M. m.-lijn.
„Joan . Nicolaus . Derck . me . fecit . Hornae . Anno . Do-

mini . nostri . Jesu . Christi . MDCOXXXIII."

1) Hij goot ook de kwartie-rsklok in 1718.
2) God zelf verlangt, dat de Drieëenige ook in den hemel de eere

hebbe, die op aarde bewenen wordt.

11
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Lager: „Tymen . Oly . schoot . Jacob . de . Boer .Klaas.
Trypelaar . Nanning . Omis . Cornelis . Ariens . Zevers . Pieter .
Jans . Mienns . scepenen . Jan . Jansz . Braam . secretaris .
tot . Ursem.

lek . ben . vyt . eygen . stof . op . nievws . alweer . ge-
booren . lek . roep . se . tot . Gods . woort . al. wie . daarna .
wil . hooren . Meester . Adriaen . Kraak . en Jan . Lvyties .
Kerkmeesters."

N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 , blz. 58.

Schmenzi». Kleine klok :
„Durch gottes Gnade goss .mich Johann Meger in Colberg

anno 1735. Hauptmann Berndt v. Kleist und Hedwig Magda-
lena von Kleisten haben mich und diese Kirche erdacht und
Alles in diesen stand gebracht."

Ludw. Böttger a. w. I l , s. 41.

Velsen. Groote Mok 1.02 M. m.-lijn.
„ Ciprianus . Crans . Jansz . Amstelodami . me . fecit. anno .

1745.
Per . nrunificentiam . amplissimi . domini . Gerardi . Cor-

veri . Toparchae • Velsensis . etc . Consulis . Amstelaedamensis .
etc . vieepraesidis . hoc . 1) campana . renovata . A". MDOCXLV."

N.-Holl. Oudh. I I , 100.

Obdam. 0.68 M. m.-lijn.
„Joan . Mcolaus . Derck . 2) me . fecit . Hornae . Anno .

MDCGLII."
N.-Holl. Oudh. Amst. 1891 . blz. 36.

EnkhiHzen. Dromedaris. Op het Hokje , dat vroeger bij het
afvaren der beurtschepen geluid werd , staat:

„Labor . vincit . omnia . 3) Jan . Verbruggen . Me . feeit .
Anno . 1755."

N.-Holi. Oudh. Amst. 1891 , blz. 109.

1) Lees hec — Jiaec. Hoe is een fout.
2) Zio lijsten van gieters in Vr. Fries XYI en XVIII en Overdrukken.
3) Vlijt overwint alles.
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Oostzaan. Klok 1.12 M. ui.-lijn.
„De . erve . Alewyn . Orombosch . Amsterdam . Anno .

1760."
N.-Holl. Oudh. I I , 78.

Alkmaar. Heiligegeest- of' Kapelkerk (Bruinvis noemt die
St. Jans-kapel, zie Vrije Fries XVIII en Overdruk blz. 47).
Groote Hok 1.25 M. m.-lijn.

„Joan . Meolaus . Derck . me . fecit . Hornae . anno .
1760." Dan namen, en voorts:

„lila . ego . quae . supra . tria . jam . per . secula . turris .
pax . et . honor . posset . monstro . quid . una . dies . corri-
piunt . aedes . flammae . dum . tecta . voraces . lab or • et .
officio . reddor . inepta . meo . perdor . anus . flamma . arti-
ficis . sed . flamma . juventam . his . mihi . consulilms . red-
dere . jussa . fuit." 1)

Eindelijk: „nimirum fusa A° CIO CCCCXLUT A. D. XXI. Aug.
1760 . CIO 10 CCLX •" 2)

N.-Holl. Oudh. I I , 36.

Zutphen.
Het poortklokje in de Broederenkerk aldaar goot Cliristian

Wilhelm Voigt en zijn zoon Christian , in 1761.
Nav. 1893 , Afl. 8 , 9 , blz. 467 enz.

Andijk. 0.74 M. m.-lijn,
„Soli . Deo . Gloria . Steen . en . Borclihardt . 3) f'udunt .

Bnchusae . 1761."

1) Ik, die meer dan 3 eeuwen reeds des torens vrede en eer was ,
toon wat een dag vermag. Terwijl de vraatzieke brand huis en dak ver-
woest , val ik en word ongeschikt voor mijn werk gered. Ik oude sloof
word door het vuur verdorven, maar des kunstenaars vuur heeft mij, op
bevel van deze bestuurders , do jeugd vernieuwd.

2) gegoten namelijk in het jaar 1443 op den 21sten Aug. (vernieuwd)
1760."

De kleine klok is , volgens N.-Holl. Oudh. in 1630 , volgens Bruinvis in
Ié39 gegoten door Kylianus Wegewart te Campen.

3) Zie de lijst van gieters Vr. Fries XYIII en Overdruk.
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Daaronder: „Komt . Andijks . burgers . wilt . u . tempel-
waarts . begeven . de . Heer . gebiedt . aldaar . den . zegen .
en . liet . leven. Deze . tooren . is . in . liet . jaar . 1761 .
door . de . Burgery . gebouwt."

K-Holl. Oudh. Amst, 1891 , blz. 85.

Jamunrl. De groote klok is meermalen omgegoten. Het laatst
in 1767 door Johannes Meger. Tot 1693 had zij liet opschrift:

„Grott wold aller Menschen Herzen rören , de disser Kloeken
Klanck horen , dat se sick schicken thor Bassunen schal de uns
wert fordern althomal", en was gegoten door „Meister Bartho-
lomaeus Köller in 1588."'

Ludw. Böttger a. w. I , s. 53.

Aalten.
Eene der klokken aldaar is gegoten door de gebroeders Chris-

tiaan en Rutgems Voigt te Isselburg in 1768.
¥av. 1893 , Aft. 8 .. 9 , blz. 467 enz.

Giersleben. Kleine klok, 0.62 M. in m.-lijn, heeft aan de
eene zijde „Goss mich C. G. Ziegner in Magdeburg 1770", en
aan de andere namen.

Dr. Büttner Pfänner, a. w. I l I , s 148.

Tietzow. Een klok heeft: 1)
„Sit nomen domini benedietum" J. M. Meger in Neustettin

goot die in 1780.
Ludw. Böttger a. w. I I , s. 45.

Schoorl. Klok van 0.89 M. m.-lijn.
„L. Haverkamp . me . fecit . Hornae . A° . 1783.
N.-Holl. Oudh. I I , 7.

Oudedijk. 0.87 M. in m.-lijn.
„L. Haverkamp . Me . fecit . Hornae . A° . 1787." — Verder

namen van toenmalige ingezetenen.
N.-Holl. Oudh. Amst. 1891,, blz. 60.

1) De andere heeft de letters J. C. L.
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Zeddam.
De Hok in den toren der E. 0. Kerk aldaar goot Joh a nu es

Eutgerus Voigt te Emmerik in 1788.
Nav. 189-3 , Aii. 8 , 9 , blz. 467 enz.

Zuidschermer. (Kerk). Klok 0.42 M. m.-lijn.
„Skeppet . Kosten . Byggd . Pa . Skeppswarfuet . Kosten .

Viel . Göteborg . Ar . 1798 . Guten . af . Johannes . Blörk-
men . I . Göteborg . 1798.:' — Deze klok is waarschijnlijk van
een Zweedsch schip afkomstig.

N.-Holl. Oudh. I I , 87. 1)

Besluit in betrekking tot Friesland.

Even als in de vorige eeuw komen ook in de 18<le op
de klokken in Friesland geene Heiligen voor. De namen
der edelen en invloedrijke personen worden echter op zeer
vele plaatsen vermeld. Het beeldwerk bestaat, waar het
voorkomt , dan ook uit de wapens dier personen. Te 01-
deouwer drukt het beeldwerk op de klok, liet bedrijf der
bewoners uit.

Wat den inhoud der opschriften aangaat , deze is hier
en daar eigenaardig of zeer zonderling , b.v. te Blija,
Warga , Bur-um , Franeker en Kooten.

Jorwerd wijst op eene historische bijzonderheid.
De lettervormen zijn meestal de Latijnsche.
Wat de taal betreft, waarin de opschriften zijn uitge-

drukt , deze is op een deel der klokken de Nederlandsche ;
op een ander deel de Latijnsche ; maar aan deze eeuw is
liet vooral eigen , dat de vermelding van den gieter in het
Latijn wordt opgegeven, maar liet overige deel van liet

1) Zie ook Vr. Fries XVIII en Overdruk blz. 114.
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opschrift in het Nederlandsen, is vervat. Te Schiermonnik-
oog vindt men nevens het Latijn een Fransche spreuk.
Te Poppingfiwier doet het geval zich voor , dat dezelfde
gieter aldaar in hetzelfde jaar twee klokken leverde ; van
welke de eene een Nederlandsch en de andere een Latijnsch
opschrift heeft.

Zie ook Vrije Fries XVI en XVIII.

KIlolrlcerL v a n d.e 19de ee-uw.

Suameer. Op de klok staat:
„Johannes Hedzes , Kerkvoogd.
Fokke Jacobs, Johannes Klases, Gecommitteerden . 1802."
In Latijnsche , duidelijke , fraaie letters.
Volgens vriendelijke opgave van den Heer K. L. de

Vries , H. d. Sch. , d.d. 27 Sept. 1893.

Idzegu (Wijmbritseradeel).
Vooraan staat een blad van een boom. Dan volgt het

opschrift: „Vernieuwd toen Ulbe Jans Wynia, Marten
Hylkes Hy Ik erna en Harmen Sietzes Glyza Kerkvoogden
van Idzega (waren). A. H. van Bergen en M. Fremy
me fecerunt te Midwolde Anno 1826."

Opgave van den Heer J. de Jong, H. d. S.

Elsloo. Kleine klok:
„Hergoten Anno 1849 voor het dorp Elsloo , toen H.

W. Bruggen, J. A. Flokstra en J. J. Prakken Kerk-
voogden waren. H. van Bergen en Conip. Me fecerunt
te Midwolde."

Volgens vriendelijke bezorging van Mr. P. A. Bergsraa
te Leeuwarden.
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Boodhiiis. ïl. 0. Kerk.
De klok aldaar, uit de oude Kerk, was gegoten in 1850

door de Heeren van Bergen te Heiligerlee. Behalve den
naam van den gieter stond er op de naam van den patroon
der kerk , namelijk II. Martinus.

Opgave van den lieer Notaris 11. Fennema te Sneek.

Terhorne. De klok heeft in Latijnsche letters liet vol-
gende opschrift:

„Gegoten voor de kerk van Terhorne . W. H. Lycklama
a Nyeholt Burgemeester van Utingeradeel . T. T. Ryp-
kema President Kerkvoogd, M. H. Zylstra H. O. v. d.
Hoop mede Kerkvoogden, W. J, Meyer predikant, J. S.
de Vries onderwijzer der jeugd, L. J. Elsinga & Zoon
hebben my gegoten in de Schrans bij Leeuwarden anno
1854."

Opgave van den adm. Kerkvoogd W. P. Ploegsma 12
Juni 1893.

ö

Ysbrechtum. Boven aan rondom de klok onderscheidene
attributen , als : 't Nederlandsen Wapen ; Globe ; Mercu-
rius ; harp en vaas met krans; Mercuriusstaf met twee ge-
kruiste ankers ; een door twee paarden getrokken ploeg
met landman; spade, zeis, hark, byenkorf en korenschoof;
de eendracht; hamer , beitel, winkelliaak en passer ; ge-
vleugelde zandlooper , zeis en omgekeerde fakkel.

Verder liet onischrift op 3 regels :

Ie rand: „Deze nieuwe klok van Ysbrechtum is in 1865
gegoten door A. H. van Bergen te Heiligerlee
toen hier Kerkvoogden waren

2e rand : „Sytze Hilbrands Bosclima . Anne Gerkes Schaaf-
sma en Mr. Sjuck van Weideren Baron Eengers
en Predikant was
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3e rand: „Pieter van Borssum Waalkes . G. T. E." 1)
Afgenomen door Heerke Wenning, Conciërge R. H. B. S.

volgens opdracht van den Hoog Welgeb. Heer J. F. van
Weideren Baron Rengers te Ysbrechtmn.

Britsiverd.
„Gegoten door A. H. van Bergen to Heiligerlee Anno

1866, toen te Britswerd Kerkvoogden waren S. J. Falsma,
P. K. Bosma en T. E. Heeg en D. Riemersma onderwijzer."

Verder zijn om den bovenrand aangebracht de attributen
van handel, scheepvaart, landbouw en nijverheid, het
wapen van Nederland en gerechtigheid en hoop. Voorts
een globe, en een zinnebeeld met randschrift „Concordia,
dat koophandel en landbouw bloeie."

Opgave van den Heer H. Sijbrandij.

Tjalhuizimi. Omscbrift in gothische letters :
Ie rand van boven: „gegoten te Heiligerlee, Anno

1871 . door A. H. van Bergen voor Tjalhuizum . toen
Kerkvoogden waren

2e rand: „S. P. Poelstra, 3. F, van Weideren Rengers
en A. S. Kusticus. = en de toren werd gebouwd door K.
Reidsma."

Afgenomen door den Heer Heerke Wenning, volgens
opdracht van den Hoogwelgeb, Heer J. F. van Weideren
Baron Rengers te Ysbrechtum.

Waaxens (Hennaarderadeel). Op beide klokken staat:
„De Heeren Klaas T. Schuringa , Jacob P. Rmgnalda,

en Klaas J. Heog , kerkvoogden te Waaxens, hebben deze

1) G. T. E. = Gode ter eere.
Op de klok , die vroeger te Ysbrechtum in den koopeltoren der oude,

nu afgebrokene, kerk hing , stond niets.
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klokken laten gieten , in het jaar 1878 , door A. H. van
Bergen te Heiligerlee." 1)

Vriendelijke opgave van den Heer Jae. Eringa, te CubaarcL

Abbega. Tweede klok.
Voert het jaartal 1879 en in gothischo letters: „gegoten

door A. H. van Bergen , te Heiligerlee."
Afgenomen door den Heer Beerke Wenning, volgens

opdracht van den Hoogwelgeb. Heer J. F. v. Weideren
Baron Rengers , te Ysbrechtum.

Wolvega.
„Door middel van vrijwillige bijdragen is deze klok lier-

goten na den brand in den toren op 7 Mei 1894 . Gebr.
van Bergen , Midwolde, me fecerunt.

Kerkvoogden van Wolvega ,
Mr. Jacob Sickenga
Pieter Koopmans
Roelof van der Veen.

Opgave van den Heer Pli. W. Weber.

Wolvega. In den toren der 11. 0. Kerk zijn op liet
gouden feest van den Heer Pastoor twee klokken opge-
hangen , die beide tot opschrift hebben :

„Geschenk der R. C. Parochianen van Wolvega aan
hunnen Herder, Deken en Kanunnik B. Mulder op zijn
gouden Priesterfeest 1894.

A . M . D . G . 2)
In honorem S. Franeisci Ass . 3)
Petit et Fritson me fuderunt." 4)
Opgave van den Heer Pli. W. Weber.

1) De Heer van Bergen heeft mij vriendelijk bericht, dat de opschriften

der vroegere oude klokken helaas! niet zijn bewaard.

2) Deze letters beteekenen : ad majorem Dei gloriam.

3) Tot eer van den H. Franciscus van Assise.

4) Petit en Fritsen hebben mij gegoten.
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Nieuwe Klokken zijn voorts te :
Haulerwijk 1830 gegoten door v. Bergen.
Knijpe 1831 „ „ Fritsen.
Oostermeer 1835 „ „ v. Bergen.
Woudsend 1837 „ „ „ „
Arum 1-837 „ „ „
Nijehaske 1841 8 „ „ „
Metslawier 1842 „ „ „
Tirns 1842 „ , „ _ -
Oudwoude 1845 „ „ „ „
Drachten 1846 „ „ „ „
Westergeest 1857 „ „ B „
Gerkesklooster . . . 1858 „ „ „ n

Baijum 1864 „ » » »
Nijega Hem. Old. .. 1864 „ „ „ ,
Zurich bij Pingjum 1864 s „ „ B

Appelscha 1872 „ „ „ »
Bakkeveen 1873 „ „ „ ' „
Heeg 1876 „ „ Tritsen.
Irnsum 1877 „ „ v. Bergen.
Behingen 1877 , „ „ „
Echten. . . . . . . . 1879 , - - „
Warstiens 1882 „ „ Fritsen.
Bergumerlieide . . . 1887 „ „ v. Bergen.
Dedgum 1890 „ , ,

(Zie ook Vr. Fries XVI, 247 en Overdr. blz. 109.)

E. Ca t h . K e r k e n .
Joure 1837 gegoten door v. Bergen.
St. Nicolaasga 1841 „ „ „ „
Leeuwarden Speelmstr. 1865 „ B „ B

Franeker 1865 „ „ „ „
Blaauwhuis. . 1869 en 1870 „ „
Sneek 1872 en 1882 „ B „
Wijtgaard 1875 „ „ Fritsen.
Bolsward 1885 „ v v. Bergen.
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Besluit i» betrekking tot Friesland.
In deze eeuw komen op de klokken der Protestanten

de namen der Edelen of invloedrijke personen dikwijls
voor, meestal echter zonder hunne wapens. Een enkele
keer vindt men echter ook deze nog b.v. te Wijnjeterp.

Op sommige klokken der R.C. Gemeenten komen, gelijk
van zelven spreekt, de Heiligen weer voor.

In vergelijking van de vorige eeuw is do sierlrjkheid
van het beeldwerk toegenomen. Ook komt liet menigvul-
diger voor. Het bevat soms symbolen van onderscheidenen
aard, b.v. te Tsbreclitum, Britswerd en Lippenhuizen ;
ook wel eene jachtvoorstelling b.v. Ureterp , Hijdaard,
Wetzens , Oldetrijne en Drachster Compagnie ; fraai is liet
op de klok der R. C. Gemeente te Irnsum, en in den geest
van den R. eeredienst.

De inhoud der opschriften bepaalt ons nu eens bij dorps-
bij zonderheden b.v. te Murnierwoude en Munnekezijl; dan
weder bij geschiedkundige bij zonderheden , b.v. te Nes op
Ameland R., C. Kerk , te Koudum , te Sneek R. C. Kerk;
ook een enkele keer bij eene kerkelijke plechtigheid b.v.
te Harlingen It. C. Kerk. Het opschrift op de klok der
R. C. Kerk te Irnsum getuigt van de geschiedenis en roe-
ping dier klok ; dat te Heeren veen R. K. herinnert aan
het oude „vivos voco etc", terwijl de klok in den toren
der Prot. Kerk te Tzum ook het „vivos voco , mortuos
plango" heeft, maar het „fulgura frango" niet bevat.
De klok der R. C. Kerk te Bakhuizen verkondigt Gods
lof, en te Wijnaldum is op de klok der Prot. Kerk een
aardig versje.

De taal is Latijn, Latijn en Nederlandsen samen, maar
op de meeste klokken Nederlandsen.

De lettervormen zijn nu en dan eens Gothische , maar
meest Latijnsche.

Zie ook Vrije Fries XVI en XVIII.



1 7 2 KLOKKEN UIT DE 19l)E EEUW.

Onder liet afdrukken werd mij nog medegedeeld dooi-
den Heer K. H. Laagland te Bolsward, liet opschrift op
de kleine klok van het Raadhuis te B., namelijk: „Petrus
Overney heeft mi gegooten 1680"; voorts liet wapen van
Bolsward, en dan S. P. Q. B. (seiiatus populus que Bols-
wardiensis = de regeering en liet volk van Bolsward).
Boven en beneden heeft de klok prachtig lofwerk. De
groote klok van genoemd Raadhuis is van 1619, en ge-
goten door Hans Falck van Neuremberg. Het opschrift
echter scheen moeilijk te lezen te zijn.

Dr. T. de Boer deelde mij nog het volgende mede:
Volgens cle (onbetrouwbare, in elk geval sterk opge-

sierde) overlevering, reisden in 't jaar 518 n. Chr., drie
geestelijken uit Wales naar Jerusalem. Daar werden ze
tot Bisschoppen gewijd en ontvingen voor hun terugkeer
naar 't vaderland geschenken , die eeir engel voor hen
overbracht. Ouder deze geschenken nu bevond zich ook
een klok , die in verschillende berichten nola . . . campaiia
baiula etc. genoemd wordt. Er wordt in een der berichten
liet volgende van verhaald :

Beato autem Theliao cymbalum dederunt niagis famosum .
quani sit magnum, magis pretiosum , quam pulchruni ,
quia dulci sono orgaimm omne vicletur excellere , periuros
damnat, inftrmos curat; et smgulis horis nullo movente
sonabat, donec peccatis hominum exigentibus, qui illud
pollutis manibus temere tractabant, a tam dulci obsequio
cessaret: sicut enim cynibaluni ä torpore somni et inertiae
cunctos ad ecclesiam invitat, ita s. Theliaus, Christi praeco
factus , incessanter praedicando, subiectos ad coelum verbo
& exenrplo incitabat.

(Anonymus, Vita s. Teliai, c. 2. AA. SS. Boll., Febr.,
IT, p. 309).



LIJST YÄN GIETERS.

(Bij de Gieters die voorkomen in Vrije Fries XVI en XVIII en Overdrukken,
is dit aangeduid.)

A.

Aersehot (familie van) blz. 64.
Ameroy blz. 138. (Cornelis) blz.

129 , 146 + XVI.
Arck (Eppe van der) blz. 143.

+ XVI en XVIII.

B.

Bachmann (Johami Oliristian) blz.
160.

Balthasar (Jurjen ' of Johannes)
blz. 135,148. + XVIenXVTIl.

Beekman (Diderick) blz. 122,124.
Beker (Hinrik) blz. 104.
Bergen (de Heeren van) blz. 167.

fCxebr.) blz. 169, 170 + XVI
en XVIII.

Bergen (H. van) en •Comp. blz.
166. + XVI.

Bergen (A. H. van) blz. 64, 83,
167, 168, 169 + XVI en
XVIII.

Bergen (A. H.) en Fremy (M.)
blz. 166 + XVI.

Berger (Johann) blz. 143. +
XVIII.

Blörkmen (Joliannes) blz. 165.
Boerke (Jan en Willem) blz.

103, 105. + XVI.
Borch (Anthoni de) blz. 122.
> + XVIII.

Borch (Henrick van) blz. 82. +
XVIII.

J. Borclihard btz. 157, 158. +
XVI en XVIII.

Borstelmau (rfeinrich) blz. 122.
+ XVIII.

Both (Henricus) blz. 125.
1 Breinen (Jobannes van) blz. 110.

+ XVI.
Burgeiiiuijs (Jan) blz. 129. +

' XVI.
Butendiic (Aerntj blz. 97.
Butendiic (Eicoldus) blz. 87, 99.
Butendiic (Steven) blz. 97. 98,

104, 105, + XVIenXVIlL
Butendiic (Willam) blz. 102.

Co

Campen (Henrick van) blz. 82.
+ XVIII met een. K.

Causard (firma) blz. 64.
Cortrrjk (Daniel van) blz. 82.
Crans (Cornelis) blz. 157. +

XVI en XVIII.
Crans (Cyprianus) blz. 119, 155,

156, 162 + XVI en XVIII.
Crans (Jan) blz. 155. + XVI

en XVIII.

D.

Daniel blz. 76, (Meester) blz. 82.



174 LIJST YAN tilETEKS .

Daniel 011 Michiel blz, 82.
.Dam (Claus van) blz. 82.
Dam (Gerrit van den) blz. 125.

+ XVI.
Derek (Joau Meolaus) blz. 161,

162, 163. + XVIII.
Deyck (Nicolaus) blz. 156.
Dnbois(Franciscus)blz. 141,145.

E.

Edelbrok (gebrs.) blz. 64, 72.
Elsino-a (L. ,T.) en zoon blz. 167.

+ 'XVI.

F.

Falek van Nenremberg (Hans)
blz. 130 , 131 . 172. + XVI
en XVI11,

Freger (Martin) blz. 140.
Fremius blz. 151.
Fremy (Clandi) blz. 119 , 151 ,

152 , 153 . 158. -f XVI en
XVIII.

Frisger (Gasper) blz. 124.
Fritsen blz. 170.
Fiissli (Peter) blz. 139.

G.

Gert v. M. blz. 99.
Gliein (Andreas vanden) blz. 119.
Gheiu (Peeter van den) blz. 122.

+ XVIII.
Gillis (Joris) blz, 82.
Grap e (Ilenninck) blz. 124.
Grave (Jan Albert de) blz. 82,

142, 155. + XVI en XVIII,
Grave (Albertus) en Noorden

(Claes) blz. 119. + XVI en
XVIII.

Gravins vaiiHooite.ma (Jelte Pier
en Johan Riemers) blz. 135.

H.

Hart (Assuerus Koster van der)
blz. 82.

Haverkamp (L.) blz. 158, 164.
+ XVI en XVIII.

Heniony (F.) blz.) 146, 147,
148, 149. + XVI en XVIII.

Heniony (P.) blz. 150, 151.

+ x'vur.
Heniony (Frans en Petrus) blz.

61, 118, 119,143,144, 145,
159. + XVI en XVIII.

1 Henninck (Gerdt) blz. 145.
j Hoihiaim (Johan Jacob) blz. 160.
Hofman (Heinrich) blz. 119.
Horst (Henrick ter) blz. 141.
Huysen (Lourens Brinck) blz.

152.
J.

Janssen (Conrard) blz. 70.
Julien blz. 71. + XVI.

K.

Karstede (Jocliim) blz. 121, 189.
Keiler (Bartholomaeus) blz. 122.
Klinglie (Gliert) blz. 103, + XVI.
Koeler (Bartolomeus) blz. 123.
Köller (Bartholomeus) blz. 164.
Kokenbacker (Henriciis) blz. 95.

+ XVI.
Kökeritz(Christoph.)blz.140,141.
Kökeritz (George) blz. 149,
Koster (Assuerus) blz. 129.
Koster (Gheraert) blz. 139. +

XVI.
Kridewitt (Ernst) blz. 151, 159.

L.

Loots (Heerman) blz. 82.
Ludeke of Lutke (Meester) blz.

116. + XVIII.
Lupke (Hendrik van) blz. 82.
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M.

Meger (Joliaim) blz. 162 , 164.
Meger (J. M.) blz. 164.
Mervelt (Gerard van) blz. 82.
M, F. S. blz. 142. + XVI.
Moer (Jasper) bl/,. 102. + XVI

en XVIII.
Moerinck (Hieronimus) blz. 123.

+ XVIII.
Monnick (Hans) blz. 122.
Montigny (Rodolphus de) blz. 93.
Muers (Heiiricus) blz. 129, 138.

+ XVI en XVIII.
Muller (Nicolaus) blz. 161. +

XVI en XVIII.
Muller (Joachim) blz. 149.

N.

Nieman (Henrieus) blz. 132, 140.
Noorden (Claes) en Grave (Al-

bertns de) blz. 119, 159. +
XVI en XVIII.

jSfoteman (Jacob) blz. 133, 134,
141. + XVI en XVIII.

0.

Obertin (Andreas) blz. 130, 132.
+ XVI en XVIII.

Olemann (Hans) blz. 123.
Overney (Petrus) blz. 132, 136,

137, 172. + XVI en XVIII.
Ouwerkerk (Johannes) blz. 139.

+ XVIII.

P.

Paris blz. 144.
Petit (familie) blz. 63.
Petit en gebrs. Edelbrok blz.

64, 72,
Petit en Fritsen blz. 64, 132,

142, 147, 169. + XVIII.
Powel (Gert) blz. 138 + XVI.

Put (Arent v. cl.) blz. 129. +
XVI.

R.

Eeineros blz. 98.
Kose (Ludeke) blz. 120.

S.

Scheel (Oonradt) blz. 146, 160,
161.

Scheel (Joh. Heinrich) blz. 161.
Sclieil (Conradt) blz. 146, 160.
Schimmel (Gerhard) blz. 152,

+ XVI.
Schmidt (Johann Heinrich) blz.

159.
Schmidt (J. G.) blz. 161.
Schonenborch (Johannes) blz. 82,

en Wou (Gherardus) blz. 109,
116, 120 + XVI en XVIII.

Seest (Pieter) blz. 82,158. + XVI.
Splinter (Everhardus) blz. 143.

+ XVI en XVIII.
Spromieaux (Franciscus) blz. 137.

+ XVI.
Steen en Borehhardt blz. 157,

163. + XVIII.
Steghe (Johannes ter) blz. 110,

en Wou (Geert van) blz. 113.
+ XVI en XVIII.

Steijlaert (Aclriaan) blz. 125 +•
XVIII.

Straelen (Johann von) blz. 61.

T.

Tidericus blz. 79.
Tolhws (Jan) blz. 121. + XVI

en XVIII.
Trier (Gregoritis van) blz. 60.
Trier (Jan van) blz. 60. + XVI

en XVIII.

V.

Valter Noiïmberghe bl. I l I .
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Vegliel (Johan) blz. 61.
Yenlo (Johaiin en Gerard van)

blz. 61.
Verbruggen (Jan) blz. 162.
Vermaten (Pieter) blz. 139. +

XVI en XVIII.
Vestrinck (Henricus) blz. 143.
Voigt (Cliristian Willielni) blz.

163.
Voigt (Christiaan en Rutgems)

blz. 164.
Voigt (Johamies Rutgerus) blz.

165.'
W.

Waghenens (Georgius) blz. 118,
119. + XVI.

Waghevens (Jaeop) blz. 113 +
XVI en XVIII.

Waghenens (Peter) blz. 117 +
XVIII.

Wagheveiis (Sijmon) blz. 106.
Wegewart (Henriet) blz. 115 ,

129, 130, 138, 139. + XVI
en XVIII.

Wegewart (Wilhelmus) blz. 114 ,
125, 140. +• XVI en XVIII.

Wegewart (Kilianns) blz. 132,
163. + XVI en XVIII. •

Weri (Hugo) blz. 137. + XVI.
Wilhelmus blz. 102.
Wilkens (Antoni) blz. 129. +

XVIII.
Wilkes (Antony) blz. 145. +

XVIII (Weduwe van) blz. 149,
150.

Wits (C.) blz. 150.
Wou (Gerardus de) blz. 61, 82,

100, 106, 107, I l I , 112, 114,
115, 116. 119, 120. + XVI
en XVIII.

Wou (Arnoldus van) blz. 82,
117. + XVI.

Wou (Gherardus) en Schone-
borch (Johannes) blz. 109,110,
120. + XVI en XVIII.

Wou (Geert van) en Steghe (Jan
ter) blz. 113 -f- XVI en XVIII.

Z.

Zael (Goebel) blz. 120, 121.
+ XVIII.

Ziegnef (0. G.) blz. 164.
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Bij de plaatsen, die ook in Vrije Fries XYIenXVIII en Over-

drukken voorkomen, is dit in het Register aangeduid.

A.

Aalten blz. 164.
Aartswoud blz. 140.
Abbega blz. 133, 169.
Abbekerk blz. lol.
Abtshagen blz. 159.
Adersteât blz. 90.
Aken blz. 60, 64, 66. + XVI.
Akersloot blz. 125.
Akkerwoude blz. 135.
Aldeiiburg blz. 48.
Alkmaar blz. 102, 121, 132, 138.

163. + XVI en XVITT.
Alsleben blz. 90.
Alsyndemp blz. 82.
Alt-Sehlawe blz. 93, 140.
Amsterdam blz. 66.
Andijk blz. 163.
Antwerpen blz. 66.
Arnliausen blz. 139.
Arnhem blz. 61, 66.
Asminderod blz. 82.
Assens blz. 82.
Austernijega blz. 83 + XVIII.

B.

Balm blz. 116, 118.
Barswitz blz. 141.
Bast blz. 87.
Beatenberg (St.) blz. 85.

Beek blz. 59.
Belgard a Persante blz. 151, 159.
Bemelen blz. 60.
Bemiingbroek. blz. 119.
Berlijn blz. 73.
Bernburg blz. 92, 99, 101. 105.

160.
Beverwijk blz. 161.
Binnen-wrjzend blz. 118.
Biet-zieker blz. 124.
Blessum blz. 85, S7.
Bloemcndaal blz. 129.
Bolsward blz. 172. -f XVIII.
Boppard blz. 80.
Bovenkarspel blz. 115.
Bozum blz. 127. + XVI.
Boyl blz. 94 + XVIII.
Britswerd blz. 94, 168. + XVI.
Broek blz. 129.
Broek in Groningen blz. 48.
Broek op Langendijk blz. 116.
Bmnswijk blz. 61. '-f XVI.
Buchten blz. 60.
Bulgrin blz. 88; 149.
Burgerbrug blz. 148.
Burgwerd blz. 110, 135.

0.

Callantsoog blz. 107.
Canino blz. 77.
Carwitz blz. 124.

12
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Oastrimm blz. 138.
Colberg blz. 93, 102, 160, 161.
Cordova blz. 75.
Cratzig blz. 93.

D.

Diitzingen blz. 81.
Deersum blz. 83, 84. + XVI.
Dirkshorn blz. 139.
Doberan blz. 80.
Doniaga blz. 96.
Drachten blz. 137. -f XVI en.

XVITI.
Drieliuizen blz. 129. + XVIII.
Drohndorf blz. 88. 93.
Dronriip blz. 100 -r XVI.
Dunkeld blz. 105.
Düsseldorf blz. 74.
Dusseldorp blz. 64.

B.

Egmond Binnen blz. 149.
Egmond aan Zee blz. 99.
Elaliuizen blz. 73.
Ellridi blz. 78.
Elsloo blz. 87, 166. + XVI.
Engwier blz. 84.
Eiikhuizen blz. 85. 116, 118,

129, 143, 151, 160, 162,
Erfurt blz.' 61, 66. -j- XVI en

XVIII.
Esbonderap blz. 82.
Eventin blz. 93.

F.

Ferwerd blz. 91. + XVI.
Fimlerup blz. 82.
Poclitelo blz. 84.
Freckleben blz. 122.
Fritzow blz. 116, 146.

G.
Garâing blz. 85 -f- XVII1.

Garring blz. 93.
Gemrode blz. 89.
Gerbin blz. 129.
Gersloot blz. 83, 84, 129.
Giebicbenstein blz. 80.
Giersleben blz. 123, 164.
Gilcbing blz. 80.
Gjemng blz. 82.
Gladstmp blz. 82.
Goenga blz. 88, n. 1. + XVI.
Goes blz. 106.
Goingarijp blz. 108 + XVI.
Gomia blz. 80, 123.
Goutum blz. 109.
Graisclien blz. 77. -f- XVIIT.
Groningen blz. 66 + XVI.
Grossalsleben blz. 104, 149.
Grössmollen blz. 93.
Gröss-Tycliow blz. 124, 160.
Grupennagen blz. 123.

H.

Haarlem blz. 61.+XVienXVIII.
Halle blz. 77.
.Hamburg blz. 61.
Hantuni blz. 112.
Harencarspel blz. 117.
Hartwerd blz. 85.
Harzgerode blz. 143.
Hattem blz. 102, 141. 152.
Hauwert blz. 121.
Heemskerk blz. 104.
.Heerenveen blz. 155. 157. +

XVIII.
Hem blz. 149.
Hensbroek blz. 142.
Herbarjuni blz. 85,
Herfolge blz. 82,
Heiiufmagle blz. 82.
Hersfeld blz. 76.
Hoensbroek blz. 60.
Hoogwoud blz. 139. 144.
Hoorn blz. 87, 118, 122, 129,

143. + XVI.
Hovm blz. 99.
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Hnisduinen blz. 121.
Huins blz. 130.
Huzum blz. 82.
Hij blz. 52.

I. en J.

Jaiimnd blz. 164.
Janum blz. 113.
Idsega blz. 166.
Jersie blz. 82.
Iggenbach blz. 80 + XVI.
Iïb'erstedt blz. 93.
Indijken blz. 84.
Irnsum blz. 128. + XVI en

XVIII.
Jurjen (St.) blz. 100.

K.

Kampen blz. 106.
Kesteren blz. 102.
Keulen blz. 66. -f XVIII.
Kevelaar blz. 64.
Kiekow blz. 90, 161.
Klaaswaal blz. 140.
Klein-Mühlingen blz. 98.
Klokken zonder opschrift in het

buitenland blz. 86 en 87.
Klopschen blz. 80.
Köchstedt blz. 78.
Kolhorn blz. 101.
Koslin blz. 120. 140. 159.
Kowalk blz. 122.
Krommenie blz. 99.
Krommeniedijk blz. 141.
Krukenbeck blz. 100.

L.

Lagenia bl. 47.
Lambertschaag blz. 107.
Langedijke blz. 91.
Lanzig blz. 93.
Latdorf blz. 85, 121.
Laubiens blz. 75, 76.

Legemeer blz. 155.
Leuven blz. 81.
Lille-Lyngbij blz. 82.
Linimen blz. 144.
Lissabon blz. 66.
Loënga blz. 136.
Lollum blz. 112.
Londen blz. 66.
Longerhouw blz. 156.
Luik blz. 66.
Luiïrjeberd blz. 113, 133.
Lühnde blz. 79 + XVI.
Luneburg blz. 61.
Lutkepost blz. 73.
Lutzig blz. 121, 139.

M.

Maarten (St.) blz. 120.
Maartensbrag (St.) blz. 151.
Maastricht blz. 59, 62, 66.
Makkinga blz. 97, 158.
Makkum blz. 73.
Malchow blz. 93.
Maldenburg blz. 48.
Marken-Binnen. blz. 129.
Margröningen blz. 80 + XVI.
Marsow blz. 93.
Marram blz. 131.
Marssum blz. 98. + XVI.
Medemblik blz. 144, 159.
Media blz. 47.
Meliringen blz. 123.
Merseburg blz. 77, 79.
Middelburg blz. 66.
Midluni blz. 87, 98.
Minnertsga blz. 134, 157.
Mirns blz. 158.
Moskou blz. 65.
Munnekeburen blz. 132.
Munster blz. 61, 64.
Muttrin blz. 121, 124.

N.

Nes blz. 99, 132.
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Nestved blz. 82.
Neundorf blz. 92.
Nicolaasga (St.) blz. 98.
Nicolaston blz. 117.
Nieuwe klokken blz. 170.
Nijemirduni blz. 113.
Nieuwe Nieclorp blz. 120, 129.
Nijkerk (Ferwerderadeel) blz.

92. 95.
Nijland blz. 130, 137.
Nijmegen blz. 66.
Noordbeek blz. 61.
Noordscliermer blz. 138 + XVIII.
Noordwolde blz. 133.
Numansdorp blz. 145.
Nyhuizum blz. 155.

0.

Obdam blz. 150. 162.
Oldeboorn blz. I l I , 157.
Oldeboltpade blz. 132, 156.
Oldelioltwolde blz. 158.
Oldenzaal blz. 61 + XVI.
Olmutz blz. 66.
Oosterblokker blz. 138.
Oostknollendam blz. 143.
Oostrum blz. 94. + XVI.
Oostwoud blz. 132.
Oostzaan blz. 163.
Opmeer blz. 105.
Opperdoes blz. 120.
Oudeça blz. 130.
Oudedijk blz. 164.
Oude-Niedorp blz. 129.

P.

Paalow blz. 124.
Paneras (St.) blz. 121.
Parijs blz. 66.
Parnow blz. 93, 145.
Parrega blz. 114.
Parsow blz. 146.
Peking blz. 65.
Pennekow blz. 116, 140.

Petten blz. 119.
Plaffikon blz. 88. 119, 139.

R.

Eaard blz. I l I .
Recklinghausen blz. 61.
Eeinfelde blz. 122.
Eetzin blz. 139.
Eoermond blz. 68 enz.
Eome blz. 47, 66 + XVIII.
Roodhuis blz. 167.
Eoon blz. 144. + XVI.
Eosgow blz. 90.
Rotterdam blz. 66, 103, 145,

146, 147.
Rottevalle blz. 155.
Rottum blz. 96.
Rotzenhagen blz. 90.

S.

Saeby blz. 82.
Sandfirden blz. 132.
Schagen blz. 150. + XVI en

XVIII.
Scbagerbrug blz. 129.
Scharl blz. 115. + XVIII.
Scharncgoutum blz. 97.
Scliarwoude blz. 138.
Schellinkhout blz. 120.
Scblawe blz. 161.
Schmenzin blz. 162.
Schönwitz blz. 92.
Schoorl blz. 164. + XVI.
Seligenstadt blz. 80.
Sens blz. 66.
Servaas (St.) blz. 59.
Sillenstede blz. 101.
Sittard blz. 80.
Skaevinge blz. 82.
Skjorping blz 82.
Sloten blz. 85, 137.
Smallebrugge blz. 129.
Sneek blz. 110, 158. + XVI

en XVIII.
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Snolâelev blz. 82.
Sondel blz. 84.
Sonder-Bork blz. 82.
Somiega blz. 133.
Spanbroek blz. 117.
Hpanga blz. 157.
Stabij blz. 82.
Stavelo blz. 59.
Stavoren blz. 131.
Stolzenberg blz. 124.
Straatsburg blz. 66 + XVI.
Suameer blz. 166.
Swichum blz. 96, 114.
Sybecarspel blz. 152.
Sybrandahuis blz. 157.
Sydow blz. 88.

T-

Tegelen blz. 60.
Terband blz. 133, 158.
Terhorne blz. 167.
Teroele blz. 129.
Tietzow blz. 164.
Tjalhuizum blz. 168.
Tjalleberd blz. 137.
Tjerkgaast blz. 114.
Troizkoi blz. 65.
Twisk blz. 120.

U.

Uetgenbach blz. 80.
Uitgeest blz. 143. + XVIII.
Ulm blz. 78.
Unterröblingen blz. 78.
Ursem blz. 161.
Utrecht blz. 61; 66, 89. + XVI.

V.

Valentia blz. 48.
Valkoog blz. 141.
Varclrmiu blz. 93.
Veenhuizen blz. 108.

Venhuizen blz. 115.
Veirup blz. 82.

1 Vellcv blz. 82,
Velsen blz. 152, 162.
Viliglia blz. 48.

W.

Waaxens (Hennaarderadeel) blz.
168.

Wadway blz. 104.
Waldou blz. 88.
Warder blz. 79.
Wannenhuizen blz. 125.
Warns blz. 109. + XVIH.
Wartekow blz. 90.
Weddersleben blz. 78.
Weenen blz. 66. -f XVIII.
Wernigerode blz. 90.
Wei-verstoof blz. 138.
Westerblokker blz. 121.
Westwoud blz. 152.
Wier blz. 84. + XVIII.
Wieringerwaart blz. 124, 152.
Winkel blz. 89.
Wirdum blz. 154. + XVI.
Witmarsum blz. 96, 135.
Wognum blz. 139.
Woldiscli Tyeliow blz. 116.
Wolfenbuttel blz. 125.
Wolvega blz. 155, 169 + XVI.
Wons blz. 115.
Wormer blz. 129.
Wormerveer blz. 149.
Wouterswoude blz. 158.
Wusseken blz. 98.
Wusterbarth blz. 144.
Wijckel blz. 94 + XVI.
Wijdenes blz. 132.
Wijk aan Zee en Duiu blz. 145.

Y.

Ypecolsga blz. 136.
Ysbreehtum blz. 167.
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Uasclirift tot Tolz. s8 TT.

Bij het onder 4. genoemde werk wordt verwezen naar
't 35e Verslag van liet Friesch Genootschap. Daar ont-
breekt echter .de ondertitel van liet eerste der 4 stukjes.
In plaats daarvan is geteld de afzonderlijk gebrocheerde
Inleiding tot alle 4 preeken. Hier volge dus de beschrijving
van de eerste preek , die ik juist voor liet afdrukken van
het laatste vel dezer Aflevering in de Bibliotheek van het
Friesch Genootschap vind.

DION. SPRANCKHUYSEN | van | BLYDSCHAF. | ofte
[ Verklaringlie | over de Woorden Pauli | Weest altijdt

blijde. [ Aen [ de Illustre Hoogli-Mogende Heeren , \ de !
Staten Generael ! der Vereenigb.de Neder-Landen, | [Vignet]
Tot BOLSWARD!1, voor SAMÜBL HARLNGHOUCK ,
Boeckver- | koper / in de Waerbeyt / Anno, 1653.

12°. (XXIV). 70 pp.
Ook vind ik vóór liet werk van den Bolswarder Pre-

dikant Everhardus Bornaeus: DE GETROUWE HAR-
DER VOORGESTELT OVER DE WOORDEN PAULI
ACTOR. 20 vs. 28 een berijmde verklaring van de titel-
plaat , geteekend S. v. H., zonder twijfel Samuel van Ha-
ringhouck te lezen. Het werk is te Leeuwarden in 1669
bij Hendrik Rintjes en Hauke Egberts in 4° gedrukt.

T. DE BOER, Bibliothecaris.

z.

Zaandam blz. 129, 153, 159.
Zeddam blz. 165.
Zcrnin blz. 122.
Zitemin blz. 90. 141.

Zuclien hlz. 139, 145, 151.
Zug blz. 107, 115.
Zuidscliarwoudc blz. 99.
Zuidschermer blz. 165 + XVÏÏL
Zutpheii blz. 163.
Zwaag blz. 105.
















