FRIESCHE KALENDERKRONIEK
over de jaren 1825—1842.

Deze kalenderkroniek is saamgelezen uit de jaargangen
1825—1842 der Leeuwarder courant. Voor de locale geschiedenis en „Heimatkunde" van Friesland ligt in deze
oude nieuwspapieren veel verscholen, dat nadere openbaarmaking verdient.
Hier deden het provinciaal gouvernement en de grietmannen hunne publicatie's in zake vaarten en wegen,
dijken en sluizen. Hier werden de floreenplichtigen geconvoceerd voor de predikantsbenoeming, kerkreparatie
en andere kerkelijke aangelegenheden. Hier werd het
vergelijkend examen op het grietenijhuis ter kennisse gebracht van de onderwijzers, eerste, tweede of derde rang.
Hier geschiedde de bekendmaking van voorname boelgoeden,
van den verkoop der zathen, van de afbraak der staten
en stinsen met waardevolle opgaven betreffende kamers,
tuinen, singels en lanen. Hier werden geannonceerd kermissen, hardrijderijen, kaats- en zeilpartijen, harddraverijen
en hengstebieren. Hier werd opgave gedaan van den prijs
van zuivel, granen en andere landbouwproducten. Hier
werden boekenveilingen en auctie's van antiquiteiten gepubliceerd. Hier werd bericht gedaan van een orgelinwijding, van de openbare promotie eener Latijnsche school
en van het te water laten van een kof- of galjootschip.
Hier werd de verschijning gepubliceerd van de volkslitteratuur : preeken en schoolboekjes, almanakken en schotschriften, „Fryske blijspillen" en „skutterssankjes". Hier vond de
geboorte-, huwelijks- en doodsadvertentie van duizenden
eerbare, weerbare Friesche mannen en vrouwen een plaats.
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Kortom een gansche verdwenen samenleving uit al de
gouwen en geaën van Friesland tusschen Flie en Lauwers,
in àl de eigenaardigheid en rijke afwisseling van het verleden ontrolt zich voor ons oog.
Ook de zielswereld van voorheen, een andere dan de
onze, komt ons uit dat vervlogen tijdperk tegemoet. Nooit
heb ik zoo de opgeschroefdheid, de pathos, de rhetoriek
gevoeld welke het volksgemoed van de eerste helft der
19e eeuw eigen was, als bij het doorbladeren van de Leeuwarder courant uit die jaren.
Om dit alles ben ik begonnen in deze onontgonnen
velden mijn spade te zetten, met het voornemen telken
jare een gedeelte van het opgedolvene in „De Vrije Fries"
een bergplaats te bezorgen. Wordt daarop dan eerlang
een klapper gemaakt, dan is onze Friesche stads- en dorpsgeschiedenis een belangrijke hoeveelheid geordend materiaal rijker geworden.
G. A. WUMKES.
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JANUARI.
Folie geloksalich yn 't nijjier, mîjn 6"ea/ /ôn,
/f làn fen âlde deugd en irou.

] 840. De bevolking van Friesland is 227.859 zielen, waarvan
205.670 Protestanten, 20.017 R.-Katholieken, 1.945 Joden en
227 niet genoemde gezindheden.
1838. Onder bedekking van een detachement militairen worden
99 crimineele vrouwelijke gevangenen uit Leeuwarden naar
de gevangenis te Gouda overgebracht.
1831. De Ie Compagnie van het 2de bataillon vrijwillige
Friesche schutterij 150 man sterk marcheert van Leeuwarden
naar Brabant.
1831. In de kazerne Prins Frederik te Leeuwarden 700 man
rustende schutterij uit verschillende grietenijen ontvangen.
1836. Voorstelling van „De drie minnaars in angst", voorafgegaan door de pantomime „Het witte Spook" in de schouwburg van Neitz en Wolff te Leeuwarden.
1828. Tarwe en rogge te Leeuwarden verkocht voor /191.25
het last; tarwe /7.33 het mud. 1829. Groote verkoop van
boomen te Arum op Herema-Sytzama-State, dat in Februari
werd afgebroken.
1829. De straatweg tusschen Leeuwarden en de grensscheiding
met de prov. Overijssel is voor het algemeen gebruik opengesteld.
1840. Aanbesteding van het afbreken der oude steenen pijp
en het bouwen van een nieuwe valbrug over de Luts te Balk.
1838. S. T. Olivier op Hommema-State te Dronrijp bericht
dat het hengstebier zal gehouden worden in de Posthoorn
aldaar. 1834. Inwijding van een nieuw orgel in de Herv.
kerk te IJlst. 1835. De kerkvoogden der Herv. Gemeente
te Staveren roepen alle eigenaars van graven op wegens den
vervallen toestand der grafsteenen in de kerk.
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10 1835. Aanbesteding van den bouw eener R.-Katholieke kerk
te St. Nicolaasga.
11 1834. Verschenen bij H. C. Schetsberg te Leeuwarden De
Roeker, no. 5 „It Stimrjucht, in twade jounpraetsje twisken
Master en Botte".
12 1840. Nieuw orgel in de Herv. kerk geplaatst te Woudsend
door J. C. Scheuer & Zoon te Leeuwarden. 1838. Overtocht
te voet over het ijs van Ameland naar Holwerd.
13 1829. Prijs der boter te Sneek f 19 tot f 31 naar kwaliteit.
14 1831. Orxma-State te Menaldum wordt afgebroken. 1834. Overleden J. C. Slothouwer, conrector der Latijnsche scholen te
Leeuwarden.
15 1832. Mr. C. P. Robidé van der Aa te Leeuwarden onderneemt een vaderlandsche loterij ter eere van J. C. J. van Speyk.
16 1827. Aan de doktoren S. Fockema en J. van der Plaats te
Leeuwarden en R. J. van der Ley, heelmeester te Ferwerd,
wordt een gouden medaille uitgereikt ter belooning van hun
ijver in het bevorderen der koepokinenting in 1824. 1836. Verkoop van de buitenplaats Oostenburg te Kollum ten verzoeke
van de erven van wijlen E. de Wendt.
17 1835. Verkoop te Ferwerd van de singels en tuinen van het
voormalige Jouwsma-State aldaar.
18 1830. Gouden medaille toegekend door de faculteit van wisen natuurkunde te Utrecht aan Gerard Fockens te Sneek
wegens een sterrekundige verhandeling over het bepalen der
breedte zoo te land als ter zee.
19 1834. Benoemd tot raadsheer in het Hoog Gerechtshof te
's Gravenhage Mr. E. R. van Weideren Baron Rengers, lid
van de Rechtbank te Leeuwarden.
20 1831. Verschenen bij Suringar te Leeuwarden: „Liederen
voor onze schutters en rustbewaarders" door een sergeant
bij de vrijwillige schutterij te Leeuwarden.
21 1832. Verschenen bij J. Proost te Leeuwarden: „It jongeljuesboask, plesierspul yn 5 bidriuwen biskreaun mei aestewyn en bitrokken loft".
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22 1841. De oude Menniste vermaning op het Achterom te Sneek
zal worden afgebroken en een nieuwe gebouwd. 1834. Dr. J.
Vitringa Coulon te Leeuwarden maakt het plan openbaar
om in Friesland een genootschap van proefondervindelijke
landbouw op te richten. 1835. Tjalling Halbertsma te Grouw
verwittigt belanghebbenden, dat hij voortaan des Vrijdags te
Leeuwarden is gelogeerd in de Keizerskroon.
23 1833. Martena-State te Cornjum te huur aangeboden.
24 1838. IJsvermaak op zee buiten de haven van Harlingen.
25 1839. Verschenen bij J. Brouwer te Leeuwarden: „Merkwaardig ziek- en sterfbed eener jonge dochter", overleden te
Warga 29 Aug. 1822; beschreven door H. Ilpsema Andreae,
predikant aldaar, 2e druk.
26 1835. Verkocht in de herberg Roma te Harlingen voor de
Groenlandsche en Straat Davidsvisscherijsocieteit aldaar twee
walvischvaarders n.1. het pinkschip „Nederland" en het brikschip „Spitsbergen".
27 1839. Een nieuw orgel ingewijd in de Doopsgezinde kerk te
Makkum, vervaardiger W. van Cruisen te Leeuwarden.
1838. Kees Franzen komt in gezelschap van 6 personen met
paard en slede van ter Schelling te St. Anna Parochie.
28 1836. Te Doniaga zal een nieuw klokhuis worden gebouwd.
Overleden te Workum L. A. Sluyterman, oud lid der Gedep.
Staten, schrijver van een journaal in den patriottentijd.
29 1831. Verkoop van Holdingaburcht te Anjum met koepel en
spitsen toren, zware, bewoonde slotpoort en singels met 850
ipen, eiken, esschen en beuken beplant. 1837. Verschenen
het portret van J. L. Löwenstam, opperrabbijn te Leeuwarden.
E. M. Le Grand bij de Put te Leeuwarden beveelt zich na
een studiereis van 2 jaar aan voor het schilderen van portretten in olieverf en hoofdzakelijk in miniatuur.
30 1840. Aanbesteding van den bouw van een grietenijhuis te
Ferwerd. 1833. De oude Blesbrug over de Linde in den
ouden Heerenweg op afbraak verkocht.
31 1840. Verschenen bij D. Meindersma te Dokkum : „Een woord
tot opwekking van den volksgeest in het zwijgend Friesland"
door Ds. R. Posthumus te Waaxens. 1835. Afbraak verkocht van de Wirdumerpoort te Leeuwarden.
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Yett' hûldt de winter 't icrdryk yn syn iiz'ge earmen,
Yett' hinget de oesdrip stuf: yett' tôgje sviier de tùken
Fen 't keale beamte oer 't bierhlaed det de lûolkens spraetten.

1 1842. Inwijding der nieuwe Evang. Luthersche kerk te Workum
met een leerrede van A. H. Broens, hulpprediker te Harlingen
en koorgezang onder leiding van meester J. Schuitemaker.
1832. Overleden te Middelburg Dr. Ecco Epkema, oud rector
van het Leeuwarder gymnasium.
2 1836. Verschenen bij F. Holtkamp te Sneek: „Antwoord op
een brief van Pier Schaap, gerigt tegen Ds. C. Witteveen te
Harderwijk door J. C. Bredzee".
3 1831. De vrouwen van West-Stellingwerf vereeren 89 paar
sokken en 84 paar handschoenen aan de schutters der grietenij, die voor den Belgischen opstand zijn uitgetrokken.
4 1834. Uit de hand te koop gevraagd een sleepkoetsje.
5 1823. De kanselarij te Leeuwarden, die gediend heeft voor
kazerne, wordt nu bestemd tot een huis van burgerlijke en
militaire verzekering. 1841. De gebroeders E. H. en W. van
Borssum Waalkes te IJsbrechtum behalen de hoofdprijzen
bij de studentenhardrijderij te Groningen.
6 1838. Verschenen bij J. Backers te Leeuwarden: „De kermis
op zee bij Harlingen". 1842. Dorpstoren te Boxum ingestort, de klokken verbrijzeld.
7 1838. De Wadden bevroren, zoodat de Amelanders met wagens aan de Friesche kust komen.
8. 1834. Verkoop van 300 zware iepen en eiken staande op
Wybranda-State te Hichtum. Gouden eereprijs toegekend door
de faculteit der Wis- en Natuurkunde te Leiden aan den
Sneeker Gerard Fockens, student te Utrecht voor zijn prijsverhandeling over een sterrekundige vraag.
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9 1837. Verschenen bij Schierbeek te Leeuwarden het portret
in steendruk van W. B. van der Kooi, in leven kunstschilder
te Leeuwarden, geteekend door T. Eernst, lector in de teekenkunde aan het Athenaeum te Franeker. Wybranda-State onder
Hichtum verkocht. 1835. De oude pastorie te Usbrechtum
zal worden afgebroken. Winterpromotie der leerlingen van
het Leeuwarder gymnasium, te openen door een Latijnsche
redevoering van den praeceptor J. G. Ottema.
10 1832. Prijs der rogge te Leeuwarden ƒ 195.— het last; tarwe
ƒ10.33 de mud.
11 1834. Vergadering van de Herv. floreenplichtigen in de kerk te Ee
over de verdeeling der pastoriegoederen van Ee en Engwierum.
12 1832. Het Amsterdamsche operagezelschap Dessaur en
Franschman voert te Leeuwarden op „Die Weisse Dame",
terwijl tusschenbeiden het volkslied van Robal ter eere van
den „onsterflijken" Van Speyk gezongen wordt.
13 1837. Overleden Trijntje Pieters Sijbersma, provenierske in
het St. Anthonygasthuis, waar zij 48 jaar lang een ijverige,
trouwe dienstbare was. 1836. Kerk en toren te Arum door
den bliksem getroffen. De drie Pijpen en het daarop staande
poortershuis te Dokkum zullen worden afgebroken.
14 1838. Hardrijderij en kermis op de Zuiderzee te Hindeloopen.
1834. Verschenen bij S. van der Werf te Leeuwarden: „Antwoord op de vriendelijke vraag gedaan door Ds. H. de Cock".
15 1838. De Franekerpoort te Harlingen zal worden afgebroken.
1827. Overleden te Oranjewoud Jhr. Hendricus Franciscus
Josephus van Schenck van Nijdeggen, grietman van Engwirden.
16 1832. Boter te Sneek f 35.—.
17 1831. Onder Commando van baron T. M. W. van Asbeck
marcheert het Ie bataillon Friesche schutters van Leeuwarden
naar Nijmegen. 1832. Johannes Trumper te Hollum op
Ameland bericht dat hij gepatenteerd is tot opname van
krankzinnigen tegen een behoorlijken en civielen kostpenning.
1837. Verschenen bij de Lange te Deventer: „OanEolusoer
it Needwaer fen 29 Nov. 1836, in letter fen J. H. Halbertsma".
Overleden te Franeker Poppe Hollander, pastoor aldaar.
18 1837. Verkocht in de Witte Zwaan te Tzummarum een huizinge
„de Oude Vermaning" genaamd, bewoond door L. N. Kamsma.
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19 1831. Opgevoerd in de Schouwburg te Leeuwarden: „Het
Dorp aan de Grenzen", door Mr. J. v. Lennep. Na afloop
een vers ter gedachtenis van den heldendaad van v. Speyk.
20 1832. Op afbraak verkocht Klein Lankum onder Franeker
met 200 iepen, 150 abeelen, 100 linden, 100 esschen. 1834. In
Friesland verkocht het geschrift: „Iets over H. de Cock, zijne
liefdebeurten en zijn stelsel". 1841. Verkocht het slot „Kloosterzathe" te Oudega in Smallingerland.
21 1834. Overleden te Leeuwarden Jhr. I. A. van Humalda, oudgouverneur van Friesland, begraven te Dronrijp. 1837. Verschenen bij G. H. Swartte van Loon te Leeuwarden: „Verantwoording gedaan voor de rechtbank te Heerenveen", door
S. van Velzen en van denzelfden: „Messias goddelijke Grootheid" en Adres aan den Koning ingediend door de gemeenten
die in Friesland verdrukt worden. 1839. Houtboelgoed op
het voormalige Klein Hermana onder Minnertsga.
22 1833. Verschenen bij G. Upma te Franeker: „God met ons",
dichtstuk van A. de Jong, doopsgezind leeraar te Damwoude,
en: Biddagsleerrede over Ps. XI van Ds. P. H. Vriesema te
Harlingen.
23 1832. Verschenen bij F. Holtkamp te Sneek: „Uitboezemingen"
door Jelle Jelles Crolis, scheepstimmerman te Ulst.
24 1838. Overleden op Beuckenswijk te Sondel Mr. Jan Hendrik
de Carpentier, controleur der belastingen, secretaris van het
Dijksbestuur der 7 Grietenijen enz.
25 1834. Verkoop te Nes op Ameland van een partij katoenen,
manchester, garen, duffels enz. uit het gestrande schoenerschip Eliza van Huil naar Hamburg bestemd. Een dag te
voren ligt te Holwerd een schip gereed om de gegadigden
naar het eiland over te brengen.
26 1836. Aanbesteding van de verwijding der Galamadammesluis.
1843. Bij koninklijk besluit het bestaan vergund van een afgescheiden gemeente te Driesum.
27 1839. Verschenen bij J. F. Jongs te Franeker: „Iets ter nagedachtenis van Ds. F. Hoekstra", doopsgez. predikant te Holwerd, Zaandam en Harlingen.
28 1834. Afbraak van de school en onderwijzerswoning te Boornbergum.
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O sjixch, oan 't beamt' Tvirdt yn in dei
De keale dead ûntnomd.

1 1831. Verschenen bij H. Brandenburg te Workum: „Alweer
nieuwe offers op het altaar des vaderlands, een schuitpraatje
ten voordeele van de Friesche jagers met wijde beurzen en
lange ganzeroeren".
2 1833. Voorstelling in de schouwburg te Leeuwarden van
„Fanfan en Klaas of de twee Zoogbroeders", gedeeltelijk ten
bate van de slachtoffers bij het bombardement te Antwerpen.
1837. Ruurd Klazes van der Meer te Leeuwarden veroordeeld
wegens diefstal tot geeseling rnet den strop om de hals aan
de galg, brandmerk en 7 jaar tuchthuisstraf.
3 1836. Benoemd tot president der rechtbank te Leeuwarden
Mr. T. S. Tromp.
4 1837. Verkooping van al de boomen op Wijbranda-State onder
Hichtum, ongeveer 500 eiken, iepen, linden en taxisboomen.
1836. Verschenen bij H. Swartte van Loon te Leeuwarden:
„Stemme eens wachters op Sions muren", door S v. Velzen.
5 1841. Overleden Petrus Wedemeyer, muziek-en kapelmeester
te Leeuwarden, die veel tot bevordering der toonkunst te
dier stede toebracht. 1841. Afbraak van den ouden kerktoren te Wolvega. 1840. Dr. W. Muurling, hoogleeraar te
Franeker, als zoodanig benoemd te Groningen.
6 1834. Vergelijkend examen in het Rechthuis op Schiermonnikoog voor den post van onderwijzer, tractement ƒ200 benevens
l'/a bergerspart van de gestrande goederen, het schoolgeld
van elk kind 5 et. per week, en van de avondschool 10 et.
per week.
7 1837. De floreenplichtigen te Kooten vergaderen in de kerk
aldaar over den bouw van eene nieuwe school en onderwijzerswoning op de standplaats van de tegenwoordige school.
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1834. De kerk te Miedum op afbraak verkocht. Vier tjalken
komende van Harlingen en geladen met aardappelen zijn verongelukt op de bank voor de haven te Workum.

9 1832. Het Lands-provoostgebouw met 12 gevangenkamers te
Leeuwarden in de Galileër-kerkstraat zal worden afgebroken.
Verschenen bij C. Schetsberg aldaar: De Roeker, In jounpraatje fen Ork en Sint oer it bankerotspyljen.
10 1831. De stoomboot Prins Frederik varend van Harlingen op
Amsterdam bekomt door aanvaring zware averij.
11 1831. Verschenen bij F. W. v. B. Smallenburg te Sneek:
„Ytlicke Forteltsjes, fabels enz. troch Watse Harings in ney
syn Oafstjerren yn it Ijieucht joon op forziek fin Watse's
bloedfrieunen".
12 1841. De floreenplichtigen te Wetzens vergaderen in de kerk
aldaar over het plaatsen van een torentje op de kerk. 1840.
Boelgoed op Rinsumastate te Driesum. 1836. Inwijding der
nieuwe synagoge te Sneek.
13 1840. De kerk te Makkum zal worden bevloerd, de ingevallen graven zullen worden opgevuld en de gebroken zerken
opgeruimd.
14 1834. Verschenen bij F. Holtkamp te Sneek: „Verhaal van
eenen misschien niet onbelangrijken droom in deze dagen".
15 1839. Verschenen bij B. Schaafsma te Dokkum: „Drietal
leerredenen betrekkelijk de vestiging der Herv. Gemeente te
Zwaagwesteinde" door Ds. W. C. van der Zwaag aldaar.
1832. Overleden te Leeuwarden Albert Dominicus Graaf van
Limburg Stirum, lid der Staten van Friesland, ontvanger der
registratie.
16 1837. Aanbesteding in het Tolhuis te Joure van het afbreken
der oude en het weder opbouwen van een nieuwe cichoreifabriek van Wijbren Krijns & Comp., boomkweekers aldaar.
17 1834. Verschenen bij Schierbeek te Leeuwarden: „Schibboleth
en Sibboleth! Vraag aan alle mijne Geref. landgenooten naar
den heelmeester Israels. Nalezing op de Gemaskerde ontmaskerd, door eenen diehet in waarheid op waarheid gezet heeft".
18 1836. Verschenen bij Swartte van Loon te Leeuwarden: „Rondborstige verklaring waarom ik mij niet afscheidde van de
Herv. kerk", door Ds. S. Hogerzeil te Augsbuurt.
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19 1831. Opvoering in de schouwburg te Leeuwarden: Adelen
Ida of de Bevrijding van Friesland, treurspel in 5 bedrijven
door Mr. A. van Halmael.
20 1835. Verschenen bij M. van de Bosch te Leeuwarden: „De
Vriend des Vrieschen Landmans", inhoudende o. a. de handelingen van het Friesche genootschap van proefondervindeüjken landbouw.
21 1834. Verschenen bij Proost te Leeuwarden: „Grunniger
Roeker, ook al over de Kockerij, op de Groote Hofstede van
Peiter", in rym, Groninger dialect.
22 1833. Verschenen bij F. Hessel te Heerenveen: Gesprekken
over den geest des tijds door Ds. T. E. Mebiuste Beers en Jellum.
23 1832. Verschenen bij L. Schierbeek te Leeuwarden: Proeve
van een Friesch-Nederl. woordenboek door Mr. M. Hettema.
24 1840. Aanbesteed in de herberg te Rijs het graven eener
nieuwe vaart van de Lutz nevens de Wildemarkt tot de verlengde Spokershoetvaart.
25 1842. De aardebaan tusschen Groningen en Leeuwarden zal
worden bestraat. 1889. Walta-State onder Bozum zal worden
afgebroken. 1833. J. H. Heymans te Leeuwarden recommandeert zich in het schilderen van portretten. 1836. Verschenen
bij Schierbeek te Leeuwarden : „Godsd. Waarheid en dwaling",
een belangrijk woord voor onzen tijd.
26 1834. Er wordt een nieuwe jaagschuit gemaakt voor het
veer tusschen Bolsward en Workum.
27 1835. Verschenen bij P. Joling te Sneek: „Troost in treurige
dagen, ter opbeuring en bemoediging aan de Gereformeerden
in Nederland" en „Merkwaardige Voorzegging, die hare vervulling reeds gedeeltelijk heeft bekomen" door N. Borneman,
lakstoker te Sneek.
28 1837. Er zal een nieuw armhuis te Kollum gebouwd worden.
29 1838. Schijfschieterij te Dijkshoek onder Firdgum om een
zilveren tabaksdoos, snuifdoos en uitpluizer. 1840. Overleden
te Leeuwarden J. A. Baron van Zuilen van Nijevelt, gouverneur van Friesland.
30 1834. Verschenen bij M.v. d. Plaats te Harlingen: 1. Lotgevallen
v. Ulysses, Boek XI-XIII der Odyssea, door J. Weytingh, rector.
31 1842. Overleden te Franeker Prof. J. W. de Crane. 1837. Verschenen te Groningen: „Lotgevallen van H. P. C. van Echten",
door S. O. van Kammen heelmeester te Surhuisterveen.
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De holle wynlsjes reauntsje en rùzje
En foarjiertwiikcs roeikje en sùzje
It fiskgüd tjjoeit en lamkes springe,
De proiters kwele en eksters bringe
Wer tüken by'noar for hjar nest.

1841. Diligencedienst tusschen de Lemmer en Leeuwarden
hervat, afrit van de Lemmer in den Wildeman bij de erven
Ie Heux, een half uur na aankomst van den Amsterdamschen
beurtman.
1832. Wegens vergraving der hooge veenen breidt Appelscha
zich zoo uit, dat de school te klein wordt en floreenplichtigen
moeten vergaderen over den bouw van een nieuwe school.
1839. Verschenen bij Andries Andriesse te Sneek: „Korte opwekking aan allen die de Waarheid liefhebben en in alles
vereenigd zijn met de leer onzer Dordsche vaderen, geschreven door J. Andriessen, die als afgescheidene van de Herv.
kerk in 1835, zich genoodzaakt vond in 18S7 zich af te scheiden van de afgescheidenen".
1840. Verschenen bij Schaafsma te Dokkum: „Afscheidsgroet
van de onderwijzers in Oostdongeradeel aan hun vertrekkenden
grietman Mr. D. de Blocq van Haersma de With, zang en piano.
1842. Ferdinand J. Bakker Korff, veelbelovend ingenieur,
directeur der Friesche stoombootmaatschappij te Leeuwarden,
is bij de proefvaart van stoomboot Willem II te Hamburg
in de Elbe verdronken. 1836. Overleden te Leeuwarden Jhr.
G. F. Baron van Asbeck thoe Bergen en Munsterhausen, lid deiEerste Kamer en de opperrabbijn Joachim Levie Löwenstamm.
1838. Overleden Teatse Gonggrijp, burgemeester van Sneek.
1833. Vergadering van de aandeelhouders der Groenlandsvisscherij in de herberg Roma te Harlingen over het al- of
niet uitzenden der schepen naar Groenland ter walvischvangst.
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6 1885. Een rondeel aan de Stadsgracht te Leeuwarden tusschen
de Sneeker- en Makkumervaart zal worden afgegraven.
7 1840. Verschenen bij F. Holtkamp te Sneek: „Vriesche en
Hollandsche versen van den schippersvent benevens een verhaal
van ons leven op het Fransche oorlogschip in 1812—13".
8 1831. De groote toren op het kerkhof te Dokkum op afbraak
te koop gepresenteerd. 1841. Overleden te Leeuwarden Dr.
Axel Laurents, bekwaam geneesheer, schrijver van een studie
over de gewrichten en van een handleiding bij het gerechtelijk
geneeskundig onderzoek van lijken. 1842. Curatoren van het
Athenaeum te Franeker richten een vertoog tot den koning
voor het behoud der instelling.
9 1834. Verschenen bij Holtkamp te Sneek: „Tegengedachten
op de gedachten van P. Hofstede de Groot omtrent de afschaffing van het Dordsche formulier en over de Eedbreuk"
door Joh. Andriessen en J. B. Wielinga, leden der Geref. kerk
. te Sneek.
10 1834. Verschenen bij P. Jolink te Sneek: „Mijne gedachten
over het werkje Verhaal van eenen niet onbelangrijken droom
in deze dagen, waarvan de voorafspraak is geteekend met
de letter K", door N. Rorneman te Sneek.
11 1834. Verkocht Siersma-State te Deinum voor de erven van
Titia Appelhoff met zwanendrift en vrije dispositie van een
Deinumer wees in het weeshuis te Leeuwarden te plaatsen.
Verschenen bij Brouwer te • Leeuwarden: „Brieven van mijn
vriend over het al of niet wenschelijke van een scheuring in
de Herv. kerk".
12 1838, W. Eekhoff benoemd tot archivaris van Leeuwarden.
13 1834. Verschenen bij F. Holtkamp te Sneek: „Wat zal ik
gelooven"? door Ds. C. Witteveen te Oosthem.
14 1841. Eerste steen gelegd van het R.-Katholieke kerkgebouw
te Heerenveen. 1831. Verkoop van de Hoeksterpoort met
waterpoort, torens en poortierwoning te Leeuwarden.
15 1841. Verkoop van Oud Roorda-State te Warga. 1839. Representatie in kunstredenen en buikspreken in het Hof van Holland te Harlingen door F. Staudt.
16 1834. Verschenen bij Suringar te Leeuwarden: Moarnsankje
fen ien boer, út Cladius oerset troch Ds. R. Posthumus.
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17 1841. Er moeten zware reparatiën geschieden aan de toren
en kerk te Oosterwierum.
18 1840. Aanbesteding van het afbreken der oude en weder
opbouwen eener nieuwe kerk te Heeg.
19 1832. Verstrating van het dorp Akkrum.
20 1831. Verschenen bij Holtkamp te Sneek: „Esther, een belangrijke geschiedenis voor kinderen", door R. Windsma.
21 1833. Nieuwe pastorie gebouwd te Hoornsterzwaag. 1827.
Aanbesteed het afsluiten van Harlingen voor hooge zeevloeden
door twee sassluizen te leggen in den mond van de Zuideren Noorderhaven.
22 1835. Overleden op Vogelzang-State Jhr. W. A. van Haren,
85 jaar oud. 1831. Verkocht de zoutkeet en het waterschap
„de Hoop" te Workum. 1834. Verschenen bij Holtkamp te
Sneek: „Opmerkelijk gezigt van een herdersvorst bij het aanvallen van 2 wolven in schapenvachten vermomd, zinnebeeldig
voorgesteld" door J. S. Faber te Blessum.
23 1839. Boter te Sneek fU.—.
24 1835. Verschenen bij P. Joling te Sneek: Echo der Bazuin
tot vergadering der uitverkorenen van P. J. Baron van Zuylen
van Nijevelt" door N. Borneman aldaar. 1831. De Hempenser
meer met 2 zathen, 91 bunder verkocht. 1831. Overleden te
Franeker Bauke Eisma van der Bildt, bekwaam instrumentmaker en amanuensis bij de physica aan het Athenaeum.
25 1833. Stoomvaart tusschen Amsterdam en Harlingen, overtocht
in 8 uur, door de stoomboot Prins Frederik, vracht, 2e kaj. ƒ (>.
26 1840. Gebouwd op de werf van Simon Geerts en Zoon te
Joure het kofschip Johanna Vitringa, kapitein H. Erewijns
Boswijk. 1839. Benoemd tot rector der Latijnsche school te
Leeuwarden Dr. J. C. G. Boot te Deventer.
27 1834. Verschenen bij Suringar te Leeuwarden het silhouet
van Ds. J. Brouwer, doopsgez. leeraar aldaar. 1827. Aanbesteding van de afbraak der St, Janspoort te Bolsward.
28 1833. Inwijding van een nieuw orgel in de kerk te Makkum.
29 1832. De oude muren van de Leeuwarder waterpoort afgebroken.
30 1842. Schijfschieten te Minnertsga met jachtgeweren.
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MEI.
It djoeil en it sjongt
Bringt Maeîmoanne 't wolkom.

1831. Werkstaking en oproerige beweging onder de veenarbeiders en grasmaaiers in Lemsterland. Zij eischen per
roede 80 et., terwijl de veenbazen 55 et. willen geven. Een
compagnie landelijke schutterij herstelt de rust.
1827. Van de commissie tot de verloting van vrouwelijke
kunsthandwerken te Groningen ƒ1000 voor de vrouwelijke
slachtoffers van den watervloed in Friesland gedurende 1825.
1839. Verschenen bij F. Holtkamp te Sneek: „Bijbelsche Dichtstukjes" van Ds. T. C. K. Beilanus te Peasens.
1827. De oude school te Morra zal worden afgebroken en
een nieuwe gebouwd.
1832. De voorbijgang van Mercurius over de zon wordt waargenomen door 4 telescopen, vervaardigd door den koopman
T. F. Huisinga te St. Jacobi Parochie en door die van Hommema te St. Anna Parochie.
1839. De oude Waasbrug te Leeuwarden zal worden afgebroken en een nieuwe gelegd.
1832. Verschenen te Breda: „Het woord aan de jongere
Vriesche geneeskundigen over de behandeling der thans in de
provincie heerschende ziekte", van J. Vitringa Coulon te
Leeuwarden, onderzocht door Dr. C. L. Ridder te Breda.
1832. Verschenen bij H. C. Schetsberg te Leeuwarden: De
Roeker, no. 2, It paad nei de jilddobbe.
1834. Verkocht de buitenplaats Woudlust van den heer F.
de With te Surhuizunr. '
10 1836. Verschenen bij J. G. Andriessen te Utrecht: „De zonsverduistering van 15 Mei 1836 berekend door den Sneeker
G. R. Fockens, observator bij de Sterrewacht te Utrecht, met
3 uitslaande platen.
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11 1832. Rogge te Leeuwarden ƒ198 het last; tarwe ƒ 10.58 de mud.
12 1831. Verschenen bij F. Holtkamp te Sneek: „De vaderlandsche kinderen, tot opwekking van echte Nederlandsche
gevoelens voor koning en vaderland, met titelvignet en een
plaat", door W. A. Baars en P. Joling.
13 1831. De werkstaking in Lemsterland geëindigd; de compagnie
landelijke schutterij in Leeuwarden teruggekeerd:
14 1834. Het oude Tjaardahuis te Rinsumageest met toren, poort,
stallingen, 20 vertrekken, waaronder 2 zalen, zal bij afbraak
worden verkocht.
15 1835. Verschenen bij H. C. Schetsberg te Leeuwarden: „Magazijn van eenige der rijkste en schoonste korte gezegden
uit vroegere en latere schrijvers", door Ds. P. L. Spannenburg te Oosterhaule.
16 1837. Johannes Cornelis Bakker bij Muntenburg te Leeuwarden en Jan Rinses van der Meulen te Hallum vinden een
nieuw werktuig uit om gemakkelijker, spoediger en voordeeliger boekweit te breken.
17 1839. Verschenen: „Bijdrage tot den tegenwoordigen toestand
van het schoolwezen in Nederland of verhaal van den weg
der bekeering met de daarop gevolgde verdrukkingen benevens
iets tot besluit" door R. T. Beerda, voorheen onderwijzer te
Suawoude.
18 1833. De Franeker-Kerk- en Zuiderpoort te Harlingen zullen
worden afgebroken.
19 1840. Verschenen bij S. IJ. van der Werf te Leeuwarden
het blijspel in 3 bedrijven: „De oud-oom of de door list en
knoopendraaijerij teleurgestelde erfgenamen" met 4 caricatuurplaatjes door C. Goos aldaar.
20 1836. Er wordt een nieuwe R.-Katholieke kerk gebouwd te Joure.
21 1835. Katoenfabriek van A. J. Bruinsma onder Huizum gebouwd. Daar werd een doek geweven en in den handel gebracht 5/4 el lang en breed, waarop een gezicht op Leeuwarden was gesteendrukt en een Friesche feestmaaltijd omstreeks 1420, volgens teekening van J. H. Mathijsen.
22 1832. De secretarie van Barradeel is verplaatst van Minnertsga
naar Sexbierum.
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23 1882. Aanbesteding van een nieuwe Herv. kerk te Ballum
op Ameland.
24 1889. Verkoop der afbraak van het Jongmahuis te Bolsward.
25 1827. Rogge te Leeuwarden ƒ180.75; tarwe ƒ6.70 de mud.
26 1838. Burgemeester en Wethouders te Sneek presenteeren
op afbraak te verkoopen het logement de Witte Arend aan
de Marktstraat aldaar.
27 1827. Het schip Willem I, kommandeur J. C. Groendijk door
de Groenlands- en Straat Davidsvisscherij-Societeit te Harlingen uitgerust en 27 Maart uit het Flie uitgezeild, in Groenland verongelukt; de equipage is door den Rotterdamschen
kommandeur D. J. Cupido opgenomen en vervolgens gedeeltelijk overgezet op Bremer en Hamburger schepen.
28 1831. Verschenen bij F. Holtkamp te Sneek: „Hulde aan
J. C. J. van Speyk", door Reinder Kooiman te Hindeloopen.
29 1827. Kaas te Sneek ƒ 15,— à ƒ 18.25.
80 1836. Het R.-Katholieke weeshuis te Leeuwarden viert zijn
50-jarig bestaan.
31 1832. Benoemd tot grietman van Wonseradeel M. O. Baron
thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, grietman van het
Bildt. 1823. Z. M. de Koning stelt de harddraverij in te
Leeuwarden om de gouden zweep.
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Laeits rust oer it Metter hinne,
't Krollich weachje sjongt en brost,
Wylst it board, as byiïd fen woltier,
Oer it gîànzich Metter brûsi.

1 1828. De stoomboot de IJssel begint den dienst tusschen
Amsterdam en de Lemmer. 1831. De postwagen van Groningen op Leeuwarden vice versa begint weer te rijden alle
dagen 's morgens half zes van Groningen, van Leeuwarden
's morgens 6 uur en wel van het Sneeker Veerhuis, logementhouder Pelle.
2 1832. Boelgoed op Ringia-State te Blessum van goederen
afkomstig van de afbraak dezer huizinge. 1828. Opening der
stoomvaart tusschen Amsterdam en Harlingen, vracht: pavilƒ 9; groote kajuit f 6; voor-kajuit f 2.50.
3 1837. Benoemd tot grietman van Ameland Jhr. Daniel Weybold Crommelin van Heeckeren.
4 1832. Opgevoerd te Leeuwarden door Alexandre en eenige
leden van het Fransch theater: Het bezoek te Bedlum of het
gekkenhuis. Daarna: De pakketboot, waarin Alexander zeven
verschillende rollen zal vervullen.
5 1840. Verschenen bij Eekhoff te Leeuwarden: „Philalethes,
over de Waarheidsliefde" door Prof. W. Muurling te Franeker.
6 1828. De zeer zware toren en kerk te Ulst, lang 34 Ned. el
en breed 16 el, zal worden afgebroken.
7 1839. Boter te Leeuwarden ƒ27 à ƒ28.50; tarwe ƒ 11.33 de mud.
8 1841. Aanbesteding van het verven der wachtkamer voor de
ratelaars achter den Nieuwen Toren te Leeuwarden.
9 1827. De werving voor de blauwe huzaren van het zesde
regiment is geopend. 1828. Bibliotheek verkocht te Franeker
van Prof. E. Wassenbergh.
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10 1838. Papegaaischieten te Minnertsga.
11 1841. Sollicitanten opgeroepen voor een onderwijzer van
den derden rang aan de tusschenschool te Harlingen op een
inkomen van /'225,
12 1839. Van de werf van Alta te Harlingen is van stapel geloopen het kofschip Bordeaux, kapitein G. Wortelboer. 1833.
Hevige storm over de geheele provincie, zoodat het hooi van
de velden woei en veel schade kwam aan de turf, ten gevolge van brand te Noordwolde, Boyl en Vledder.
13 1836. Belangrijke boekverkooping bij J. Proost te Leeuwarden,
o. a. van ,een collectie van bijna al de oratiën der professoren
van de Franeker akademie.
14 1831. Boter te Sneek ƒ28; nieuwe kaas f 16 à ƒ19.
15 1838. Verschenen zonder uitgever: „Treurtoon bij den dood
van Joannes Booisma, pastoor te Blauwhuis" door H. A. van
Ringh. 1834. Overleden op Oranjestein te Oranjewoud Rinske
Heringa, Wed. P. Cats.
16 1827. Aanbesteed het afbreken van het oude en het bouwen
van een nieuw grietenijhuis te Buitenpost.
17 1833. W. Eekhoff schrijft in de Leeuw. Courant: „Binnen
weinige jaren zagen wij te niet gaan: het sterke Nieuw
Botnia te Franeker, het schoone Hania te Holwerd, het prachtige Liauckama te Sexbierum, het oude Holdinga te Anjum,
Orxma te Menaldum, Rinia te Blessum en Klein Lankum,
allen bezweken voor den vernielenden tand des tijds".
18 1841. Jaarlijksche rammen- en schapenkeuring van het Friesch
genootschap van proefondervindelijke landbouw voor het
logement van C. Wilkeshuis te Leeuwarden.
19 1833. Abbinga-State te Huizum staat verlaten.
20 1839. De doctoren van Leeuwarden vereeren een zilveren
bokaal met inscriptie aan hun collega Dr. Julius Vitringa
Coulon, die zijn 50-jarig ambtsfeest vierde. 1834. Promotie
van de Latijnsche school te Harlingen in de Luthersche kerk
op de Wortelhaven, waar P. S. Noijon en J. A. Fontein een
latijnsch opstel zullen voorlezen.
21 1839. Alle Vrijdagen van 12—4 ure open tafel in den Wijnberg bij Kingma te Leeuwarden tegen 50 et. de persoon.
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22 1841. Petrus Johannes Veth houdt zijn inaugureele rede als
Hoogleeraar in de Oostersche talen te Franeker.
23 1833. Kaatspartij in de kerkeburen van Dronryp om een
fraai bewerkten zilveren bal. 1834. De hoogleeraar Rovers
te Franeker draagt het rectoraat over aan zijn ambtgenoot
Juynboll.
24 1831. Verschenen bij Suringarte Leeuwarden: „Foeke schutter
en Hospes Tryn, schutterssankje troch Eeltje Hiddes fen
Grouwerga", met muziek, 10 et.
25 1836. Verschenen bij G. H. Swartte van Loon te Leeuwarden: „Verhandeling over het koningschap van J. Christus",
bezorgd door S. van Velzen, afgescheiden predikant. 1827.
De oud bombardier-majoor en vuurwerkmaker der artillerie
R. Lindeman te Leeuwarden geeft in den Stadstuin bij H. J.
Buys „een kunstverlichtend vuurwerk, hetwelk in een verhevene en aangename smaak is vervaardigd, op welks deugd
men kan staat maken".
26 1833. Verkoop van Martenastate te Cornjum.
27 1834. Verschenen bij P. Joling te Sneek: a. „Hij maakt te
niet de gedachten der arglistigen, ter bestrijding van het beruchte werkje van P. Hofstede de Groot over den eedbreuk"
enz.; b. „Een woord van pas, of Eenvoudige zamenspraken
over de voornaamste oorzaken der scheuringen in de Geref.
kerk voor waarheidlievende Christenen".
28 1841. Verschenen bij Holtkamp te Sneek: De dorpsmuzikant,
blijspel met zang door I. J. Lion te Leeuwarden. 1828. Verschenen bij M. van der Plaats te Harlingen: „Dagverhaal van
het galjootschip Harlingen in Straat Davids", door den kommandeur Klaas Hoekstra van Texel.
29 1831. Nieuwe school en onderwijzerswoning gebouwd te
Exmorra.
30 1827. De floreenplichtigen van Koudum vergaderen in de kerk
om den slechten toestand der kerk te overwegen. 1842. Het
leesgezelschap „Ledige uren nuttig besteed" te Oudebildtzijl
viert zijn 50-jarig bestaan.
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Dêrsa litte Tvarb're mieren
't Stielen ark oer 't miedlân gean :
Swè oan swè wirdt efterîitten ;
Net in pôltsje èliuTet er sitten,
Ncat as stoppel bliuwt er stean.

1828. De kerk te Tjalleberd zal worden vergroot. 1833. Floreenplichtigen van Ee en Engwierum vergaderen in de kerk
te Ee over de scheiding dezer gecombineerde dorpen.
1839. De begrafenis-sociëteit „Wij zorgen voor elkander" te
Harlingen opgericht.
1828. In het logement Roma te Harlingen geeft A. van Dijk
een brillant vuurwerk, „welks wederga in Friesland nog niet
is vertoond". 1837. Dr. W. Muurling te Stiens benoemd tot
hoogleeraar in de godgeleerdheid te Franeker. 1840. Installatie van den opperrabbijn B. N. Dusnus te Leeuwarden.
1833. Des avonds te 11 uur groot vuurwerk bij H. Heep in
de herberg Roma te Harlingen, entree 60 et.
1828. Het slot te Ballum op Ameland wordt afgebroken.
1831. Kerk en toren te Koudum bij afbraak verkocht, aanbesteding van een nieuwe achtkante kerk met koepeltoren aldaar.
1839. Kaatspartij te Wier om een fraai zilveren bal.
1839. Overleden op Goslinga-State te Hallum Thomas Francois Martin, oud lid der Prov. Staten van Friesland, oud ruim
83 jaar. 1828. Tweede examen van 50 leerlingen der voor
2 jaren opgerichte muziekschool te Leeuwarden, onderwijzers
J. des Communes en P. Wedemeijer.
1839. T. D. Bamberg, mechanicus, geeft op de Harlinger kermis
zijn mechanische en mimische vertooningen.
10 1884. Het aantal studenten te Franeker bedraagt 44. 1842.
Bij koninklijk besluit het bestaan vergund van een afgescheiden gemeente te Joure.
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11 1831. Overleden op Martena-State te Cornjum Jhr. Epo Sjuck
van Burmania Vegelin van Claerbergen, ontvanger der directe
belastingen te Jelsum.
12 1840. Benoemd tot archivaris van Friesland, Mr. Jacob van
Leeuwen, griffier te Leeuwarden. 1828. S. Lantinga doet in
het heerenlogement te Leeuwarden proeven in het buikspreken.
13 1840. Herinneringsfeest te Oranjewoud van de leden der voormalige kompagnie Friesche vrijwilligers van het jaar 1815.
1839. In de tent van Martin op het Zaailand wordt vertoond
een model van den spoorweg Amsterdam—Haarlem.
14 1836. Overleden te Leeuwarden de schilder Willem Bartel
van der Kooi. 1839. De troep koorddansers van F. Neisz
geeft voorstellingen in een tent op het Zaailand.
15 1841. Ds. R. Posthumus te Waaxens geeft no. 1 uit van de
Paadwiser. 1842. De zonmicroscoop van Coulumbier op de
Leeuwarder kermis vertoond.
16 1841. Uitreiking van den standaard der eerewacht voor de
intocht van koning en koningin te Leeuwarden aan den commandant Mr. J. G. van Wageningen. 1828. De oude pastorie te
Oenkerk zal worden afgebroken. 1839. Verschenen bij Suringar
te Leeuwarden : Radbout II, treurspel van Mr. A. van Halmael.
17 1839. Verschenen zonder uitgever: „De Bazuin geblazen ter
Vereeniging van allen, die de Waarheid en den Vrede liefhebben", door J. C. Bredzée. 1841. Verschenen bij Th. Upma
te Franeker: „Tsien tuwsen uwt de Lottery oaf Jouke Rommers scriften" troch Harmen Zijlstra.
18 1841. De eerste stoomboot, die de Friesche binnenwateren
heeft bevaren, legt aan bij de Schilkampen te Leeuwarden.
Inwijding van het nieuwe orgel in de kerk te Pietersbierum,
vervaardigd door W. van Gruisen te Leeuwarden. 1838. De
kerk te Eagum (zonder den toren) op afbraak verkocht.
19 1828. Op de Leeuwarder kermis vertoond door Wed. P. J.
Beckers uit Leiden wassen beelden, o. a. het omslaan der
boot met vrouw, 6 kinderen en de knechts van den Frieschen schipper W. H. Wilma te Ureterp, op den IJssel in
den nacht van 17—18 Maart 1827.
20 1841. De koning en koningin doen hun intocht binnen Leeuwarden. 1834. Op de Leeuwarder kermis te zien het kunstwerk: Salomo's tempel. 1842. Inwijding van het nieuwe
R.-Katholieke kerkgebouw te Heerenveen, door baron Wijckerslooth, bisschop van Curium.

Wumkes.nl

JULI.

383

21 1828. Op de Leeuwarder kermis vertoond: Groot mechaniek
horologie uit 15000 beweegbare stukken samengesteld, welke
in een opvolgende werking de schepping der wereld voorstelt.
22 1828. Op de Leeuwarder kermis vertoond het kabinet van
begoocheling, waarin een stuk van waterleidkunde, voorstellende den omloop van het bloed in het menschelijk lichaam,
zijnde een geraamte gevuld met roode vloeistof, die door luchtpersing in beweging wordt gebracht. 1841. De vorstelijke
familie woont de harddraverij bij te Leeuwarden, de koningin
en princes in Friesche kleederdracht.
23 1838. Tot burgemeester van Sneek benoemd S. ten Cate.
1835. Benoemd tot hoogleeraar in de wis- en natuurkunde
te Franeker W. A. Enschedé. 1827. Overleden te Hichtum
Vrouwe Anna Adriana Lewe van Aduard, echtgenoote van
J. S. T. Camstra, Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
24 1835. Verschenen bij Joling te Sneek 3 geschriften van de
leiders der Afscheiding te Sneek, n.1. van Joh. Andriessen:
„List des Satans", en van N. Borneman „De Eere Gods en
die der ware Geref. leer gehandhaafd" en „Gods bevelende
roepstem om weder te keeren".
25 1841. De vorstelijke familie woont de godsdienstoefening bij
in de Groote kerk te Leeuwarden onder het gehoor van Ds.
L. Proes. 1838 Te Texel binnengekomen de Dirkje Adama
en de Spitsbergen uit Harlingen, de een met 4 visschen en
130 robben, de andere met 3 visschen en 600 robben, (commandeur H. en N. B. Rickers).
26 1841. Vertrek van de vorstelijke familie naar Groningen, begeleid door de eerewacht, terwijl verpoosd werd op het buitengoed van Jhr. de Blocq van Haersma de With te Buitenpost.
27 1840. Het kofschip Groot Lankum loopt van de werf van
Sjollema te Grouw, kapitein de Weerdt.
28 1827. Het schip Nederland van de Groenlands-en Straat Davidsvisscherij-societeit te Harlingen, commandeur Jacob Adriaan
is Texel binnengeloopen met 5 walvisschen en eenige robben,
29 1841. De 83-jarige schilder J. Bonga te Leeuwarden vereert
aan de koningin een schilderij, voorstellende een gezicht op
Leeuwarden vanaf den Breeden Dijk bij Tonnenburg.
30 1841. Afreis der vorstelijke familie van Harlingen per stoomboot Friso.
31 1836. Kaatspartij te Achlum om 3 gouden halve rijders.
#
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't Is Tispinge rounom:
II noat fâlt foar Je sichle.

1 1828. De groote kerk te IJlst wordt afgebroken. 1832. De
regeering van Sneek besluit geen kermis te laten houden
wegens de heerschende cholera.
2 1828. Aanbesteding in de Drie Romers onder Roordahuizum
van de gedeeltelijke afbraak en wederopbouw van BeslingaState te Friens.
3 1832. Verschenen bij J. Brouwer te Leeuwarden: Brief over
de cholera door Dr. J. Vitringa Coulon aldaar. 1840. De maatschappij bedoelende een geregelde stoomvaart tusschen Amsterdam en de Lemmer heeft zich geconstitueerd. 1838. Harddraverij om de gouden zweep te Leeuwarden. 1842. Het
vijftigjarig bestaan van het Departement Leeuwarden der
maatschappij tot Nut van het Algemeen feestelijk in de
Westerkerk gevierd.
4 18S7. Verschenen bij Suringar te Leeuwarden: Verhaal van
den giftmoord door Pieter Sakes Weijnma aan zijn vrouw
gepleegd en van zijn Teregtstelling door J. van Leeuwen,
griffier. 1828. Overleden te Leeuwarden Jhr. F. J. Johan van
Eysinga.
5 1841. Verschenen bij Meindersma te Dokkum: Het Fivelingoër
en Oldampster Landregt, een Oostfriesch handschrift uit de
14e eeuw met vertaling, door Jhr. Mr. M. de Haan Hettema.
6 1839. De officieren van het 2de bataillon der 2de afdeeling
Friesche schutters, die deelgenomen hebben aan het gevecht
bij Houthalen in den Tiendaagschen veldtocht vieren een
herinneringsfeest aan de Oude Schouw bij Akkrum.
7 2828. Harddraverij te Akkrum om een met zilver gemonteerde
zweep. 1827. Van de scheepstimmerwerf van Sijmen Geerts
en zoon te Joure waar sedert 1825 acht kofschepen en drie
tjalken gebouwd werden, loopt het kofschip Minerva van stapel.
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1833. Deelhebbers aan de Groenlands- en Straat Davidsvisscherij-societeit te Harlingen vergaderen in het logement Roma
aldaar om visie te nemen van de rekening en balans over
het 8e societeitsjaar.
9 1831. Verschenen bij F. Holtkamp te Sneek: Bijbeloefeningen
door Ds. C. Witteveen te Oosthem.
10 1833. Kaatspartij te Menaldum om een zilveren tabaksdoos.
11 1833. Kaatspartij te Menaldum om een fraaie zilveren bal.
1834. Overleden op de buitenplaats Oosterburen te Augustinusga Mr. Leonardus Epeus van Scheltinga, bijna 86 jaar
oud, tot 1795 commies van de Gedep. Staten van Friesland.
12 1841. De vermaarde magnetiseur P. van Hees uit Utrecht is
te Leeuwarden aangekomen en bij J. D. Leickering op de
Berlikumermarkt te spreken.
13 1841. De gouverneur van Friesland bezoekt Ameland en neemt
met aandacht waar de voortdurende afbrokkeling des eilands
in de bocht van Ballum.
14 1839. Oprichting van een kaarsenfabriek te Sneek door O.
Verwer.
15 1834. Verschenen bij P. Joling te Sneek: N. Borneman, „De
algemeene bededag of het Nederl, volk geschetst, hoe het
was, hoe het is" enz. en „Hij maakt te niet de gedachten der
arglistigen, bestrijding van het werkje van Prof. de Groot
over de formulieren enz,
16 1833. Aanbesteding van een nieuwe school te Parrega. 1827.
Een hortensia beslaande 7 ellen en 8'/4 palmen in de tuin van
Ds. F. Bekius te Damwoude prijkt met 380 bloemen.
17 1836. Overleden op Wybranda-State te Hichtum Mr. Wicher
van Swinderen, grietman van Wonseradeel, oud 34 jaar.
18 1836. WiJdemarkt bij Kippenburg.
19 1839. Dr. J. C. G. Boot aanvaardt het rectoraat van het gymnasium op het stadhuis te Leeuwarden met het houden van
een openbare redevoering over de paedagogiek van Cicero.
1833. Overleden op Goslinga-State te Hallum Eduard Marius
Martin, oud 53 jaar.
20 1833. De beroemde rijders van Blondin doen hun kunstverrichtingen op de Sneeker kermis in een tent buiten de Noorderpoort te Sneek.
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21 1835. Verschenen bij J. Krediet te Heerenveen de brochures:
„Een overtuigende opwekking aan de Nederlanders", en „De
grootheid van Gods vrije genade" door Johan Willem Vijgeboom.
22 1827. De kerktoren te Tirns zal worden afgebroken en een
nieuw klokhuis daarvoor in de plaats gesteld worden.
23 1834 Verschenen bij J. Backers te Leeuwarden: Welkomstgroet aan de Vriesche schutters bij deszelfs terugkomst en
intrede te Leeuwarden. 1826. In Straat Davis verongelukt het
schip Harlingen, kommandeur Klaas Hoekstra; de equipage
46 man sterk werd opgenomen door het Engelsche schip Dundee.
24 1827. In de schouwburg te Leeuwarden opgevoerd : Het Horologie en de amandeltaart, vergezeld van eenige dichtregels
toepasselijk op den verjaardag van Z. M den koning.
25 1833. Verschenen bij F. Hessel te Heerenveen: „Gesprekken
over den geest des tijds", door Ds. T. E. Mebius te Beers
en Jellum.
26 1831. Verschenen bij F. Holtkamp te Sneek: „De Wonderbare
reiniging eener Melaatsche, ontwikkeld uit Math. VIII : 1—4"
door Jelle Jelles Crolis, scheepstimmerbaas te Ulst.
27 1831, Er worden pogingen gedaan om aan de maandagsche
boter-, kaas- en graanmarkt te Joure den' vorigen bloei te
hergeven.
28 1828. Wegens aanhoudende regens is de hooioogst op vele
plaatsen in Friesland mislukt, de gebaggerde turf weggespoeld
en zijn de granen en tuinvruchten zeer benadeeld.
29 1836. Cornelis Ludovicus, bisschop van Curium, baron van
Wijkerslooth en Heer van Schalkwijk komt te Leeuwarden
om het vormsel toe te dienen. 1838. Nieuw orgel geplaatst
in de Kath. kerk te Bolsward, vervaardiger D. LTpma aldaar.
30 1833. Uit de hand
Oenkerk.
31 1833. Verkocht de
trekken, waarvan 8
huis, knechtskamer,

te koop de buitenplaats Reinstein onder
Schierstins te Veenwouden, met 9 verbehangen, koepel, groote duiventil, koetswandelbosch enz.
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18S4. J. D. Ankringa, conrector en J. G. Ottema, praeceptor
van het gymnasium te Leeuwarden aanvaarden hun post met
het houden van een redevoering in de Waalsche kerk.
1841. Bij Meindersma te Dokkum verschenen: „Lofzang op
God in de natuur", door Ds. R. Posthumus te Waaxens.
1841. Bij Suringar te Leeuwarden verschenen: B. W. Schultetus Aenee, „De domenijs hifke mar follen to licht achte" in
het Hollandsch overgebracht en met een voorrede vermeerderd.
1826. Op zijn buitenplaats Bovenburen te Koudum overleden
Rinze Koopmans, hoogleeraar aan het Athenaeum te Amsterdam. 1835 Verschenen bij J. Krediet te Heerenveen de brochures: „Neemt de geestelijke tirannij van Rome haast een
einde", door Ds. J. Heeren te Haskerhorne, en: „Het oude
Farizeïsme en het hedendaagsche separatisme vergeleken",
door Christianus Sincerus.
1885. Boelgoed van 25 Terschellinger veulens in de herberg
op Dijkshoek onder Firdgum. 1836. Benoemd tot grietman
van Lemsterland Jhr. W. van Andringa de Kempenaer.
1834. Het bataillon Friesche stedelijke schutterij onder commando van Mr. J. G. van Wageningen en dat der landelijke
schutterij onder bevel van kommandant Ampt worden feestelijk de hoofdstad ingehaald.
1835. W. Eekhoff schrijft: „Het leven en de lotgevallen van
Jacobus Martinus Baljeé, in leven Raad van N.-Indie, weleer
voedsterling en later weldoener en hersteller van het N. StadsWeeshuis te Leeuwarden".
1832. Paardemarkt te Workum, doch zonder kermis wegens
de cholera. Verhuring van de groote appelhovinge op Mam-
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mema-State te Jellum. 1825. In de kerk te Ballum vereerd
door de Nutsafdeeling aan de menschenredders J. M. Visser,
Johanna Krups en B. S. de Boef een medaille, gouden rijder
en getuigschrift. 1828. Marienburg met 12 vertrekken en observatorium achter de Hoven te Leeuwarden verkocht door
Mr. Beucker Andreae.

9 1835. In het stadsweeshuis te Leeuwarden een gedenkzuil
opgericht met het opschrift: Jacobus Martinus Baljée, oud
Raad van N.-Indie, weldoener van dit gesticht, geb. te Leeuwarden 9 Sept. 1752, verpleegd in dit huis 19 Juli 1762—29
April 1772, overl. bij Batavia 18 Febr. 1823. Hulde aan godsvrucht en menschlievendheid. Uit dankbaarheid opgericht
9 Sept. 1835.
10 1835. Tot grietman van Gaasterland benoemd Jhr. Gerhard
Regnier Gerlacius van Swinderen.
11 1842. Eerste godsdienstoefening gehouden in de Afgescheiden
kerk te Leeuwarden door Ds, van Velzen te Amsterdam.
1840. Verschenen bij M. v. d. Plaats te Harlingen: „Drie
gesprekken over het werk van Dr. F. Brauss, getiteld Das
Leben Jesu, door P. Cool, doopsgez. leeraar aldaar. 1836.
Inwijding van een orgel in de kerk te Jutrijp, vervaardigd
door W. van Gruisen te Leeuwarden.
12 1826. Prijs der aardappelen aan de markt te Leeuwarden
80 et., groene erwten f 6.60 de mud.
13 1834. Blijde inkomst der mobiele Friesche schutters van uit
Brabant te Harlingen, Dokkum, Franeker, Workum en Bolsward. 1842. Buitengewone harddraverij tusschen de vermaarde
harddravers De Lytse van A. v. d. Hoop te Amsterdam en
De Nette van Sake Visser te Akkrum wegens een weddenschap.
14 1826. Prijs van het koevleesch te Leeuwarden, 26 et., varkensvleesch 31 et. per pond.
15 1826. Aanbesteding van het aanbrengen van rijsschuttingen
en stroobeplanting in de Amelander duinen.
16 1828. Overleden Petrus Franciscus Boermans, pastoor te
Roodhuis.
17 1840. Dr. J. H. Scholten aanvaardt het hoogleeraarsambt te
Franeker met een leerrede over de taak der hedendaagsche
godgeleerdheid om een docetische richting te vermijden in
de behandeling van het leven van Jezus.
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18 1841. Apotheker J. C. H. van Harinxma op de Nieuweburen
te Leeuwarden verkoopt liqueur of extrait d'Absinthe als
maagsterkend middel.
*
19 1825. De schilder D. de Hoop heeft in het licht gegeven een
paar door hem vervaardigde steendrukplaten voorstellende
een paar ruïnes van boerenplaatsen met de doorbraken in
de zee- en slaperdijken van het Workumer Nieuwland.
20 1833. Verschenen bij G. Upma te Franeker: „De dweeper,
een woord aan allen die de waarheid liefhebben" door Ds.
M. F. Laurman te Oosterlittens. 1826. Boelgoed op RyniaState te Blessum, waar J. L. Huber, oud-grietman van het
Bildt overleed.
21 1842. Groote ongeregeldheden te Hallum bij de stemming
van den predikant door de floreenplichtigen, zoodat de gouverneur, de officier van Justitie, 4 gerechtsdienaars en 25
soldaten uit Leeuwarden er bij te pas komen. 1835. Klein
Hermana onder Minnertsga met houten zomerhuis of chineesch
tentje op den Z.-Westhoek van het bosch, op afbraak verkocht. 1836. Dr. Juynboll te Franeker draagt het rectoraat
aan het Athenaeum over aan zijn opvolger Dr. F. de Greve
met een Latijnsche redevoering over Hamaker als beoefenaar
der Oostersche talen.
22 1826. De bijenteelt in Oost-Stellingwerf buitengewoon voordeelig geweest. Teunis Sanders van der Duin te Appelscha
had 12 korven elk boven de 50 pond zwaar, en één 80 pond
zwaar.
23 1834. Diner van 110 couverts door de stadsregeering van
Leeuwarden aangeboden aan de officieren van het teruggekeerde bataillon stedelijke schutterij.
24 1837. Verschenen bij F. Holtkamp te Sneek: Gedichten van
H. van Berkum, S.S. Min.-Cand.
25 1828. Met goud bekroond door de bestuurders van het Nutsdepartement Leeuwarden Ds. G. Brandt Maas te Woerden
voor zijn geschrift: „Levensschetsen van vermaarde mannen
en vrouwen in Friesland geboren".
26 1841. Inwijding van het nieuwe orgel in de kerk te Kollum
door Ds. J. P. Riedel in het bijzijn van gouverneur baron
van Sytzama, vervaardiger W. van Gruisen te Leeuwarden.
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27 1832. Verkocht voor de Groenlands- en Straat Davidsvisscherij
te Harlingen 160 oxhoofden walvisschen, 113 dito robbentraan, 600 Ned. kil. walvischbaarden, 3600 stuks robben en
eenige beerenvellen. Jouster markt, doch horoskooptrekkers,
springers, goochelaars, koorddansers enz. wegens de cholera
geweerd.
28 1826. Verschenen bij R. J. Schierbeek te Groningen: „Opheldering van eenige Bijbelplaatsen door Ds. A. Adriani te
Dokkum.
29 1826. P. J. van Beyma te Weidum woont op Dekema-State.
30 1838. Inwijding van het orgel in de kerk te Oosthem, vervaardiger W. van Gruisen te Leeuwarden. 1825. Burgemeester
en Wethouders van Leeuwarden publiceeren een reglement
op het sluiten der poorten en een tarief voor de poortgelden.
De poort wordt met het vallen van den avond gesloten,
1—20 Jan. kwart voor 5, 5 Mei—5 Sept. 's avonds 10 uur.
De poortier geniet voor het openen der poort van een voetganger l'/ü cent.
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Do kaem de hjerst, sa kâld, sa skîer,
En hat de Ijeaüe blomkes nomd.
Nou toarkje se yn 'e moude om
En Tvirde oan slyk en moude allyh.

1827. Bij G. Upma te Franeker is te verkrijgen een kunststuk van letterdruk behelzende het „Onze Vader", een sieraad
in de huisgezinnen der Christenen, in mahoniehouten lijst
met glas f 8.—.
1834. Bij Suringar te Leeuwarden van de pers gekomen:
Hiljuwns-uwren fen I. C. P. Salverda, schoallemaster to Wons.
1841. Benoemd tot grietman van West-Stellingwerf Jhr. G.
W. F. Lijcklama à Nijeholt, procureur te Heerenveen. 1833.
Boelgoed der verstane panden in de lombard te Sneek op de
Oude Koemarkt. 1826. Overleden Fenna Mastenbroek.
1840. Nieuw orgel ingewijd in de kerk te Arum, vervaardiger D. Upma te Bolsward. 1836. Hendrik Jans Wind, oud
31 jaar, geb. te Rotsterhaule, wonende te Rottum, leider van
een gezelschap Afgescheidenen dat samenkwam bij Rein
Wiegers Ruiter, oud 59 jaar, veenbaas te Tjalleberd, aangeklaagd wegens het houden van godsd. vergaderingen van
meer dan 20 personen, zijn vrijgesproken door de rechtbank
te Heerenveen, doch de officier van Justitie teekent appèl aan.
1827. De schoolcommissie te Leeuwarden roept personen op
boven de 15 jaar die eenigszins kunnen lezen om stipt de
Zondag-winteravondscholen bij te wonen.
1842. Mr. G. A. Avenhorn van Nauta vereert het handschrift
van de nog onuitgegeven kroniek van Worp van Thabor aan
het Friesch Genootschap. 1827. De kastelein Anne Boukes de
Jong te Terhorne laat een zilveren tabaksdoos verhardzeilen
door snikken zonder onderscheid.
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7 1828. De zoutkeet Maltha van Sjoerd Gerbens Pranger te
Sneek verkocht.
8 1834. Verschenen bij F. Holtkamp te Sneek: „Onderzoek van
het ontwerp van verdraagzaamheid om de Dordsche leer met
die der Remonstranten te vereenigen", 2e druk.
9 1842. Jouke Bolthom Schuil, organist der Doopsgezinde gemeente te Harlingen en talentvol musicus aldaar overleden.
1841. Verkocht de buitenplaats Westerhuis te Marrum.
10 1841. Verschenen bij Suringar te Leeuwarden: „Latijnsche
spraakkunst voor eerstbeginnenden van Dr. J. G. Ottema aldaar. 1838. In de herberg Roma te Harlingen verkoop van
100.000 kannen traan, 5500 pond walvischbaarden en 800
robbenvellen. 1826. Pieter Rodenhuis te Harlingen overleden
op zijn buitenverblijf Groot Lankum.
11 1840. Benoemd tot gouverneur van Friesland Mr. M. P. D.
Baron van Sytzama, grietman van Idaarderadeel. 1836. Overleden Mr. Leonardus Upey. griffier der Staten van Friesland.
1839. Wopke Eekhoff vestigt zich als boekhandelaar in de
Keizerskroon te Leeuwarden.
12 1833. De kastelein L. M. Kramer met eenige liefhebbers van
St. Jacobi Parochie laten verkaatsen drie zilveren lepels. Als
de prijs gewonnen wordt door een partuur dat niet in de
gemeente behoort, zullen zij daarenboven nog op een glas
besten wijn getracteerd worden. Daar de prijs er in geen
15 jaar is weggehaald, zouden de ingezetenen zulks gaarne zien.
13 1836. Ondertrouwd Mr. J. Dirks en M. Bolman te Leeuwarden.
14 1838, Inwijding der nieuwe kerk te Zwaagwesteinde door
Ds. W. C. van der Zwaag met een leerrede over 1 Kon. 8 :22.
15 1841. Aan de hoogeschool te Utrecht gepromoveerd tot Doctor
in de beide rechten Jhr. F. J. J. van Eysinga.
16 1842. Nieuw orgel ingewijd in de kerk te Wier, vervaardigd door
P. J. Radersma te Wieuwerd, predikatie over Coll. 3 :16b van
Ds. R. Wassenaar, bespeeld door meester W. de Jong Jacobsz.
17 1832. Verschenen bij G. IJpma te Franeker: „Almede en
Engelman van Horstell", Oostfriesche legende door A. de
Jong, doopsgezind leeraar te Damwoude.
18 1838. Vergaan van het Amsterdammer beurtschip op Harlingen niet ver van de Haven, waarbij 15 personen, waaronder
Mr. W. Sijpkens, rechter te Leeuwarden, verdronken.
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19 1838. Verschenen te Amsterdam: Afscheidsrede over Deut.
30 : 19 van Ds. S. H. Sijpkens te Piaam, gehouden 19 Nov. 1837.
20 1826 Gedurende October en November is het sterftecijfer in
Friesland ongeveer 1400 boven het gewone getal wegens de
heerschende koortsen
21 1841. Benoemd tot grietman van Idaarderadeel Mr. E. de
Wendt Baron van Sytzama. 1825. Het pinkschip Willem I,
kommandeur Umke Jans Ruyge, een Terschellinger, terwalvischvangst uitgezonden door de Groenlandsvisscherij te Harlingen is bij het binnenkomen van Texel vergaan; slechts 16
van de 46 personen der equipage werden gered. Onder de
verdronkenen waren 9 Terschellingers.
22 1826. Door de schrikkelijke epidemie verliest Woudsend in
deze dagen ','s van zijn bewoners.
23 1832. Abbinga-State onder Huizum te koop aangeboden.
24 1834. Verschenen bij P. Joling te Sneek: „Algemeene Roepstem van de Gereformeerden in Nederland" door N. Borneman aldaar.
25 1831. Verschenen bij W. Brouwer te Leeuwarden: „Leerrede
ter gedachtenis van Ds. P. Brouwer, emer. predikant te Blija,
aldaar uitgesproken 13 Juni 1830 door Ds. R. Posthumus te
Waaxens.
26 1826. Het buitengewoon aantal zieken veroorzaakt op vele
plaatsen in Friesland gebrek aan geneeskundige hulp, zoodat
zelfs van uit Brussel doctoren zijn ontboden.
27 1837 Aanbesteding van de afbraak der Vrouwenpoort met
belendende gebouwen te Leeuwarden.
28 1833. Op de twee dwingers van den stadswal te Dokkum
zullen 59 ipen stamboomen en 20 abeelen gerooid worden.
29 1833. De kastelein op de Froskepolle laat twee zilveren tabaksdoozen en een zilveren kurkentrekker verhardzeilen.
30 1833. Overleden Klaas Arjens Wassenaar, erfgezeten, assessor
bij het grietenijbestuur van het Bildt, volmagt van het Oud
Bildt en oud-Lid der Prov. Staten van Friesland.
31 1837. Het Westerhuis-Vrouwen gasthuis te Franeker viert
zijn eeuwfeest.
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It blank-blinkende izer
©e/sef nei de wizer
Snijt foerge èy foerge yn 'e fetlike HaeL
De silen hahuüe,
De ploechgudsen snave,
Hja tuitte yn 'e strengen hjar krêften sa taei.

1841. De vogelkooi te Piaam verkocht in het logement De
Prins te Makkum. 1833. Verschenen bij F. Holtkamp te Sneek:
„Laat ons de Waarheid in liefde betrachten, met het oog op
God en den Hemel! Een stichtelijke en vertroostende toespraak aan die leden der Herv. kerk, welke ofschoon geheel
ten onregte, met den naam van dweepers bestempeld worden".
1841. Verschenen bij W. Eekhoff te Leeuwarden het dichtstuk van W. de Jong Jzn.: „De oude kerk van St. Jacobi
Parochie". 1826. Op Harsta-State onder Hogebeintum overleden Vrouwe Adriana IJzenbeek, echtgenoote van Christiaan
Westenberg, grietman van Ferwerderadeel.
1838. Verschenen bij F. Holtkamp te Sneek: „Logogryphen
en Charaden" in versmaat door R. Windsma.
1834. Burgemeester en Wethouders van Bolsward verpachten
de huizinge Huilkenstein onder Oosterlittens met de opkomsten der tollen wegens de passagie door het aldaar staande
tolhek voor den tijd van 7 jaren.
1839. Verschenen bij Suringar te Leeuwarden: „Waldemar
de Overwinnaar" van B. S. Ingeman, uit het Deensch vertaald door Mr. A. Telting en J. H. Behrns.
1833. Verschenen bij H. C. Schetsberg te Leeuwarden:
„Friesche spraakleer" van R. Rask, hoogleeraar te Kopenhagen,
uit het Deensch vertaald door Jhr. M. H. Hettema, advocaat
te Leeuwarden.
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1836. Verschenen bij G. Upma te Franeker: „Onze reis naar
Sagelterland'' door Jhr. Mr. M. Hettema en Ds. R. Posthumus.

8

1834. Verkoop van 200 eiken en andere stamboomen op de
buitenplaats Oosterburen te Augustinusga.

9

1842. Nieuw orgel, vervaardigd door v. Dam te Leeuwarden,
ingewijd in de Herv. kerk te Franeker. 1826. Jhr. J. A. Baron
van Zuylen van Nijevelt, griffier der Staten van Holland,
wordt benoemd tot gouverneur van Friesland.

10 1832. De Franeker studenten schenken f 250 aan den gouverneur van Friesland ter verzachting van het leed der
choleralijders.
11 1832. Armbestuurders van Harlingen zijn belast met de
directie van tonnen en bakenen op de Wadden.
12 1841. Ter steendrukkerij van Suringar te Leeuwarden gedrukt het silhouet van Ds. D. Tijssen in leven predikant
aldaar. 1834. Voor de Groenlandsvisscherij-maatschappij te
Harlingen verkocht een partij victualie, bestaande in roggen
hardbrood, gezouten vleesch en spek, groene en grauwe
erwten, stokvisch, alsmede 20 vadem eiken brandhout.
13 1836. J. Vlaming, pastoor te Franeker na een bijkans 35-jarige
ambtsbediening in die parochie.
14 1841. Nieuw orgel, vervaardigd door P. J. Radersma te
Wieuwerd, ingewijd in de kerk te Scharnegoutum door
Ds. H. Meijer aldaar, in bijzijn van den grietman van Wymbritseradeel Baron Rengers. 1826. Joure met een zielental
van 2322 inwoners heeft duizend koortslijders. 1836. Pantekoek, leeraar in de wiskunde te Leeuwarden, opent ten
zijnen huize een collegie in de cijferkunst, algebra en meetkunde, met toepassing op den koophandel en andere wetenschappen.
15 1826. Op 3 zalen in de gevangenis te Leeuwarden, bevattende 300 gevangenen is oproer uitgebroken tegen de beambten tengevolge van een mislukte poging tot ontvluchting door
eenigen gesmeed. Schutterij en garnizoen herstellen de rust.
16 1827. Bij M. van der Plaats te Harlingen wordt uitgegeven:
„Dagverhaal van het verongelukken van het galjootschip
Harlingen in Straat Davids" door den commandeur Klaas
Hoekstra van Texel.
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17 1841. De kruittorer. op de stadswal te Leeuwarden verkocht
in het Sneeker Veerhuis aldaar. 1834. Viering van het 50-jarig
bestaan van het Nutsdepartement te Leeuwarden, 's morgens
10'/« ure in de Westerkerk, waarbij Mr. C. P. E. Robidévan
der Aa een rede hield en Mr. A. van Halmael een dichtstuk
voordroeg.
18 1832. Bij Suringar te Leeuwarden is de tweede druk ter perse
van Waatze Gribberts Brilloft, kommeedzje fen 8 útkomsten.
19 1841. Aanbesteding van het leggen van een steenen voetpad
van IJsbrechtum naar Tjalhuizum.
20 1838. Bij L. Schierbeek te Leeuwarden wordt gedrukt: Jaarboekje voor de Catholyken in Friesland voor het jaar 1834,
Ie jaargang, met bijdragen van Mr. Hettema en v. Halmael.
21 1828. Afbraak verkocht van het slot aan de Ee bij Birdaard,
halfweg Leeuwarden en Dokkum onder Wanswerd. 1836.
Hendrik Jans Wind en Rein Wiegers Ruiter (zie op 4 Oct.)
door de rechtbank te Leeuwarden veroordeeld ieder tot een
geldboete van f 10 en de kosten der procedure.
22 1837. Aan de heelmeesters G. Kielstra te Rinsumageest en
H. Smit te Makkinga, die zich tot bevordering der koepokinenting verdienstelijk hebben gemaakt, is door den koning
een gouden medaille toegewezen.
23 1840. Overleden Thijs Feenstra, oud-burgemeester van Leeuwarden, na een korten rusttijd op zijn buitenplaats Schierstins te Veenwouden.
24 1826. De heerschende epidemie begint af te nemen. 1834.
De Groenlandsvisscherij-maatschappij te Harlingen liquideert
met uitbetaling van 20 °/0 van het kapitaal of ƒ100 per aandeel.
25.

1825. Er constitueert zich te Leeuwarden een fonds ter
ondersteuning van de Grieken.

26 1839. Oprichting van de Friesche meer- en kanaalstoombootmaatschappij te Joure onder directie van Mr. C. L. van Beyma
thoe Kingma en W. Willems.
27 1837. Aanbesteding van de afbraak der oude en bouw eener
nieuwe Doopsgezinde pastorie te Rottevalle. 1839. Overleden
de doofstomme Leeuwarder bloemschilder Eelke Jelles Eelkema, die eens op kosten van den koning te Parijs de schilderkunst beoefende.
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28 1828. De stoomboot Prins Frederik tusschen Amsterdam en
Harlingen staakt voor dit saizoen de vaart uit hoofde van
het gering aantal passagiers.
29 1825. Het buiten Bouburg in de Zuiderdrachten op afbraak
verkocht. 1836. Verkoop der boeken van Ds. G. Outhuys te
Minnertsga, vriend van Mr. W. Bilderdijk, bij G. Upma te
Franeker, waaronder veel Engelsche litteratuur (Shakespeare,
Gibbon, Scott, Hume, Robertson e. a.).
30 1834. Overleden te Olterterp Mr. Ambrosius Ayzo van Boelens,
lid der Tweede Kamer, grietman van Opsterland. 1832. Uitgegeven bij F. Holtkamp te Sneek: Handboekje ten dienste
van den boer en boterhandelaar berekend door K. H. Bangma,
landbouwer te Witmarsum.
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Winter fjurkel hwet in nocht,
Hwet in wille jowt dyn loge,
Jis it friest en heilt en docht,
Hwet wirdt net ij) dy bikôge l

1 1832. De gouverneur van Friesland Baron van Zuylen van
Nyevelt roept met het oog op de Belgische onlusten alle
weerbare mannen op van 19 tot 50 jaar om zich te laten
inschrijven in de registers van den Landstorm.
2 1836. Verkoop van afbraaksgoederen afkomstig van het slot
Hermana onder Minnertsga, waaronder drie millioen steenen
en 12000 dakpannen. 1832. Algemeene biddag „tot ootmoedige
afsmeeking van den zegen des Allerhoogsten voor het behoud
en de verdediging van het dierbaar vaderland".
3 1829. Te koop aangeboden het gebouw, dat gediend heeft
tot doopsgezinde kerk te Grouw.
4 1840. Verschenen bij W. Brouwer te Leeuwarden: „Afscheidsrede van Ds. T. E. Mebius te Beers en Jellum.
5 1839. De vijfde druk der preeken van Prof. E. A. Borger
gaat van de pers bij Suringar te Leeuwarden.
6 1842. Soirees litteraires ter beoefening van de Fransche taal
geopend door Iz. J. Lion bij Swildens in het Friesche koffiehuis te Leeuwarden en wekelijks aldaar te houden des Dinsdagsavonds ten 7 ure.
7 1841. Verschenen bij F. Holtkamp te Sneek: „Florilegium
Ovidianum" van Dr. G. Hamming, rector van het gymnasium
te Bolsward. 1829. De nieuwgebouwde Kazerne Prins Frederik, ingericht voor 1400 man, wordt door de stadsregeering
van Leeuwarden aan het garnizoen ten gebruike afgestaan.
1835. Jhr. Mr. Pieter Benjamin Johan Vegelin van Claerbergen benoemd tot grietman van Haskerland.
8 1829. Boter te Sneek ƒ26.
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9 18S6. Verschenen bij G H. Swartte van Loon te Leeuwarden : „Verantwoording voor de rechtbank te Heerenveen,
benevens een woord aan mijn landgenooten", door S. van
Velzen, afgescheiden predikant.
10 1826. Benoemd tot staatsraad in buitengewonen dienst Jhr.
I. Aebinga van Humalda, oud gouverneur van Friesland.
11 1841. Jhr. Mr. M. de Haan Hettema geeft zijn Fryske Rymkes in het licht bij Meindersma te Dokkum.
12 1825. Van stapel geloopen te Harlingen het driemaster schoenerschip Harlingen, bestemd voor de Groenlandsche visscherij.
13 1839. Overleden te Leeuwarden J. G. Baron van Sijtzama,
gepensioneerd luitenant-generaal, oud-provinciale commandant. 1840. Overleden Folkert Nicolaas van Loon, bekwaam
Friesch scheepsbouw- en werktuigkundige, uitvinder van een
steiger- en turfpersmachine, ontwerper van een nieuw model
pont voor de Oude Schouw, bouwmeester van vele snelzeilende beurtschepen, koffen, boeiers en loodskotters, schrijver
van: „Handleiding tot den burgerlijken scheepsbouw" met
atlas van 20 platen, Workum 1838.
14 1827. L. Schierbeek, boekhandelaar op de Nieuwstad te
Leeuwarden, richt een steendrukkerij op.
15 1825. Bij Suringar te Leeuwarden verschenen de Vriesche
Almanak met roode letters, berekend door Elte Martens
Beima te Oostermeer.
16 1839. De kerkvoogden van Nijland besluiten de kerk te
doen vervloeren, de ingevallen graven op te vullen en de
gebrokene zerken op te ruimen.
17 1829. R. Windsma, onderwijzer te Offingawier, doet verschijnen bij Smallenburg te Sneek: De geschiedenis van
David, een schoolboek.
18 1827. Oproeping van sollicitanten als onderwijzer voor de
vakante school te Ureterper Verlaat op een tractement van
/100 uit de grietenijkas van Opsterland benevens de schoolgelden.
19 1842. Zulk zacht winterweer, dat de kastanjes saprijke
knoppen zetten en het rundvee in de weide loopt. 1828. Op
het stadhuis te Harlingen verkocht 8 kanonnen met affuiten,
n.1. 6 veldstukken (zesponders) en 2 dito drieponders.
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20 1829. De onderwijzers W. A. Baars te Bolsward en P. Joling Ozn. te Sneek hebben doen verschijnen bij F. Holtkamp
te Sneek: Rekenboek voor den landman en de landscholen
in het Koninkrijk der Nederlanden.
21 1839. Overleden te Oudega Mr. Hector Livius Haersma van
Vierssen, oud grietman van Smallingerland.
22 1829. Het oude klokhuis te Tjerkwerd zal worden weggebroken en op de kerk een nieuwe koepel, geplaatst worden,
waarin de klok van het klokhuis een plaats zal hebben.
23 1842. De boomen op den noordelijken wal achter den Prinsentuin te Leeuwarden worden geveld om dit oude stuk der
stadsveste tusschen de Oldehove en den Jacobijnendwinger
te plantsoeneeren.
24 1842. Verkocht ten huize van H. J. Tiesema op Frieespaen
onder Sieger^woude het Voorwerk, bestaande uit een zathe
en landen, Uithof genaamd, ruim 652 bunder groot aan de
Bakkeveenstervaart.
25 1833. Overleden te Takoveen onder Suameer Minke Reinders, weduwe van Tjeerd Paulus, oud 100 jaar, 6 maanden
en eenige dagen.
26 1825. Verschenen bij F. Hessel te Heerenveen de gedichten
van F. de Haan.
27 1825. Op den huize Rijs in Gaasterland overleden Douairière
Rengers, Baronesse van Lijnden van Lunenburg.
28 1834. De koepeltoren op het stadhuis te Dokkum zal geheel
worden vernieuwd.
29 1841. De onderwijzer P. H. Buisma te Langweer verlangt
een ondermeester van den derden rang tegen genot van
vrijen kost, inwoning, bewassching en een belooning van /25.
30 1826. Jhr. Willem Hendrik Baron van Heemstra, lid der
Tweede Kamer, grietman van Kollumerland en N.-Kruisland
te Leeuwarden overleden.
31 1836. Schijfschieterij aan de Nieuwen Bildtdijk onder Vrouwen Parochie om drie jachtgeweren. 1837. Onder geleide
van 3 officieren en 72 onderofficieren en militairen komen
te Leeuwarden 127 crimineele gevangenen, allen uit Gouda,
om in het tuchthuis te worden opgenomen.
G. A. WUMKES.
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