
FRIESCHE KALENDERKRONIEK

over de jaren 1809—1824.

Van allerlei zijde aangemoedigd, heb ik mijn speurtocht
door de onontgonnen velden van Frieslands oude couran-
ten voortgezet. Hoe dichter men de grens der 18de eeuw
nadert, hoe schaarscher het plaatselijk nieuws wordt. Met
een predikantsberoep, een brand, een vreemd natuurver-
schijnsel, een Latijnscheschool-promotie, een rectorale
rede te Franeker houdt het ten naastenbij op. De ingrij-
pende gebeurtenissen van den Franschen tijd gaan als
spoorloos voorbij. Toch ontbreken de kleine trekjes niet
geheel. Ik hoor 1400 man Friesche infanterie te Leeuwar-
den „leve den keizer"! roepen en de muziek invallen: „Ou
peut on être mieux". Ik zie den beroemden Cuvier, in
opdracht van den keizer, een bezoek brengen aan de
Fransche kostschool van Jhr. Wuibert de Puiseau te Leeu-
warden, waar o. a. de Halbertstna's onderwijs genoten,
en ik hoor hem zijn tevredenheid betuigen over de uitne-
mende uitspraak van het Fransen, als de leerlingen verzen
reciteeren. Ik bemerk den druk van het continentale
stelsel in advertenties over nagemaakte koffie en in be-
richten over de fabrikatie van stroop uit beetwortels.



Ik leg den vinger bij den verkoop van een puiskeuken te
Hallum, gebruikt door gendarmes en bij de aanbesteding
van een kruitkelder aan de kustbatterij te Oostmahorn.
Ook lees ik met weemoed de doodsadvertenties van jonge
Friezen, overleden in vreemde hospitalen. Als in de No-
vemberdagen van 1813 het Fransche juk van de schouders
glijdt, wordt het Russisch-Hollandsch woordenboekje ge-
annonceerd en als een levende herinnering aan het ver-
blijf der kozakken is in 1818 de Ukrainer hengst van den
hetman Grave Platow aan het harddraven bij De drie
Romers. In de dagen van Waterloo wordt in de Her-
vormde kerk te Joure drie dagen lang door vrouwen en
meisjes pluksel gemaakt voor de gekwetsten en een com-
pagnie soldaten te Leeuwarden laat een dag soldij staan
voor hun wapenbroeders aan de Fransche grenzen. Der-
gelijke kleine, teekenende bijzonderheden vindt men hier
vele.

Ook heb ik beslag gelegd op zinrijke namen van
winkelhuizen, herbergen, zathen en stukken land, die mij
prikkelen tot allerlei vragen. Waarom heet een zathe te
Sijbrandahuis: Het fluweelen Kussen? Waarom heet de
herberg van Engelum: De Ridder van St. Joris? Waarom
heet een stuk greide bij Hallum: de Helsdeur? Waarom
een huis aan de stadsvesten van Harlingen: de Preek-
stoel? Waarom een winkel bij Deinumer Suupmarkt te
Leeuwarden: de Vier Heemskinderen? Zijn dit restanten
van volksoverleveringen of van historische feiten?

Ik heb niet vergeten de oude states, stinzen en land-
huizen van ons gewest. De advertenties geven een trouw
beeld van hun langzaam verval. De laatste bewoner sterft.
Het boelgoed heeft plaats. Er komt een bordje: Te huur.
Geen liefhebbers. De eiken en iepen van singels en lanen
worden geveld. Het hechte gebouw — in die dagen sprak
men gemoedelijker van „de brave huizinge" — komt in
publieke veiling. De finale palmslag heeft plaats. Maar
dat is dan ook de genadeslag. Een paar dorpstimmerlie-
den worden koopers. Het sloopingswerk vangt aan. En



wat eeuwen een sieraad is geweest van de omgeving, wat
het Friesche landschap typeerde, gaat onherroepelijk te niet.

Ik heb ook materiaal geborgen voor een betere kennis
van onze oude zathes. Wat is er nog weinig bekend van
de boerenplaatsen, op wier greidlanden reeds voor eeuwen
het vee graasde en die den rijkdom uitmaken van onzen
bodem. Wie schenkt eens zijn aandacht aan haar op-
komst, aan haar opbrengst, aan haar eigenaars, aan de
namen der landerijen? Daarin schuilt een allerbelang-
rijkst stuk cultuurgeschiedenis. Men neme b.v. eens de
historie van een oude kloosterboerderij als Sint Ursel in
het Workumer Heidenschap, die in 1802 nog 145 ponde-
maten groot was en men zal zijn moeite beloond vinden.

Wie iets weten wil over voormalige zoutkeeten, potte-
bakkerijen, ticheiwerken, bierbrouwerijen, cichoreieesten
en andere bedrijven kan hier terecht.

Voorts heb ik winst te boeken voor de Friesche bio-
grafie. Portretschilders, antieksnijders, orgel- en telescoop-
makers hebben hun plaats gekregen. En bovenal vooruit-
strevende mannen als Dr. J. Vitringa Coulon met zijn
anatomische lessen in het Theatrum Anatomicum, die
reeds in 1811 deed aan, wat wij thans noemen „university
extension", en niet te vergeten den schoolopziener Ds. H.
W. C. A. Visser te IJsbrechtum, Nieuwolds biograaf, die
bouwstoffen verzamelde voor een historische-archeologische
beschrijving van Friesland, die de sociale nooden van zijn
tijd voelde en plannen maakte van landkolonisatie.

Niemand zegge hooghartig: dit is slechts een pakhuis
vol advertenties.

Voor mij ligt in menige regel poëzie.
Als ik lees: „25 Juni 1809, te koop 10 pondematen te

veld staand koolzaad aan den stadssingel buiten Leeuwar-
den", dan heb ik een prachtig stukje oud Leeuwarden
voor me. En als ik lees: „23 Juni 1809, te koop een
koolkleed groot 408 el", dan versta ik hoe de kleedbaas
Abram Martens Kuer uit Hijum in Pieter Jelles' Koal-
siedterskjen spreekt:
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„Dit kleed, det is myn keninkryk,
Der stel ik nou de Wetten,

Dy jiide, hwer ik 't oarber fyn,

De prikken út to setten.

Nin koalsiedterskery
Ken wêze sûnder m$,
Fen Stiens oan Halïmerkoeke,

Ja oan 'e Súdhoek ta;
Nin koalsied kin men ha,

Ef myn kleed moal min brûke".

Moge deze jaarlijksche kalenderkroniek vele Friezen
doen verstaan de cultuur-historische waarde van de kleine
dingen in eigen woonplaats of omgeving en hen brengen
tot locale navorsching. De redactie wil hen daarbij gaarne
leiden en stelt voor mogelijke vragen op dit terrein een
afzonderlijke rubriek in dit tijdschrift open.

G. A. WUMKES.



JANUARI.
Ik tink oan dy, myn Fryslân Ijeaf,
'k Sjuch wyt fen snie dyn Jlakke greiden,
Dyn moaije métiers glêd bibaend:
As blinkend lint troch brune reiden.

1 1812. De kamers der goud- en zilversmeden voor de gouden
en zilveren werken, die wegens de nieuwe wet hun werk-
zaamheden moeten staken, zullen deze voorloopig met dezelfde
stempels voortzetten, totdat de bureaux de garantie zullen
zijn georganiseerd. 1814. De maire, adjunct-maires en leden
van den municipalen raad van Leeuwarden worden ontsla-
gen en burgemeesteren benoemd, die zich constitueeren als
de wettige regeering der stad en uit hun midden kiezen tot
president Bernhardus Buma en tot secretaris Joannes ter
Horst Gzn. 1821. De Gedeputeerde Staten van Friesland
bepalen het gewicht van het brood: een roggenbrood op 5
pond, de grofweiten bolle op 6 ons en 5 lood, de fijne bolle
op 4 ons, de regelwegge op 3 ons, het fransch brood op 2
ons en 8 lood.

2. 1810. Te Sneek opgericht een departement van 66 leden ten
bate van het blindeninstituut te Groningen. 1818. Dr. J. Vi-
tringa Coulon te Leeuwarden opent in het Theatrum Anato-
micum van den Nieuwen Toren zijn ontleedkundige lessen over
de ingewanden op een manlijk lijk, „wordende tot bijwoning
uitgenoodigd de genees- en heelkundigen, gelijk mede alle
beminnaren van wetenschappen en een ieder, welke begeerig
is 't maaksel van 't menschelijk ligchaam van naderbij te
leeren kennen". 1821. Verkocht de looierij met 20 looikuipen,
2 kifbakken, 4 laaf- en 9 kalkkuipen van Petrus Scheîtema
Nzn. nabij de Dongjumer Waterpoort te Franeker. 1822. Tot
hoogleeraar aan de universiteit te Gent benoemd Prof. J. G.
S. van Breda, hoogleeraar aan het Athenaeum te Franeker,
wonende op Klein Lancum, gehuwd met vrouwe F.T.E. Camper.
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3 1817. Verschenen bij J. Oomkëns te Groningen: Proeve van
bewijzen voor 't regt van de afkomelingen van Abraham
Ferwerda tegen de weduwe van D. R Smeding betreffende
de Leeuwarder Courant. 1822. De grietman van Utingera-
deel reikt ter vergadering van den grietenijraad te Oldeboorn
namens Koning Willem I uit 10 gratificaties aan inwoners
van Terhorne en Uitwellingerga voor het redden van een
Sneeker schipper, wiens vaartuig bij een storm in het Snee-
kermeer was gezonken. 1823. De musicus Hierling uit Saxen
Gotha geeft in de Groote Kerk te Leeuwarden een orgel- en
glasharmonikaconcert, entree f 1.20.

4 1811. Gedrukt bij Romar te Franeker: Verzameling van plak-
katen, decreten enz. onder het Keizerrijk dl. XIV, en Verha-
len en bijbelsche voorbeelden, schoolleesboekje door Ds. T.
Beilanus te Peasens. 1819. Aanbesteed het bouwen van een
koepel op de kerk van Witmarsum en het afbreken van een
gedeelte der kerk. 1822. A. van Gruisen Jr., spiegelfabrikant
te Leeuwarden bij de Waag vindt een nieuwe machine uit,
waarmede de vlekken uit de spiegels gemaakt worden. 1822.
Het rund- en varkensvleesch kost te Leeuwarden ƒ0.35 per
pond.

5 1810. Aanbesteed het afbreken van een gedeelte van den
toren te Midlurn en het maken van een nieuwen spits. 1817.
Overleden op Eelsma State onder Sexbierum Catharina Fon-
tein, echtgenoote van Pieter Fontein. 1819. Vertoond in de
schouwburg in het Ruiterskwartier te Leeuwarden: I. De
erfenis, tooneelspel, II Het incognito, blijspel van A. von
Kotzebue. IlI. Protheus of de Gedaanteverwisseling, panto-
mime, versierd met onderscheidene comique vertooningen en
dans, waarin o. a. een horlepijp op stelten met meer dan 20
differente toeren. 1822. Verkoop van de zoutkeet de Haring
te Dokkum, eigenaar G. J. Heeringa aldaar.

6 1819. Overleden te Leeuwarden Jan van Wageningen, ge-
pensioneerd kapitein, 88 jaar oud. 1821. De akademie der
wetenschappen te Kopenhagen schrijft andermaal een prijs-
vraag uit over den aard der Friesche taal.

7 1809. Veertien personen, meest Amelander matrozen begeven
zich te voet over ijs van hun eiland naar Holwerd; weldra
moeten zij wegens den vloed terugkeeren en op een ijs-



JANUARI. 7

schots hun leven trachten te redden. Na daarop een etmaal
verkeerd te hebben, bereiken zij op Zondagmorgen behouden
Ameland. Het dankgebed door den predikant des middags
in de kerk uitgesproken is opgenomen in de Leeuw. Cou-
rant van 20 Jan. 1809.

8 1818. Verschenen te Deventer: Weerschrift tegen den aanval
van Ds. P. Koumans Brouwer te Joure in een leerrede over
Matth. XVI : 18 door een R. C. Priester in Friesland. 1822.
Verschenen bij Brouwer te Leeuwarden: Handleiding voor
personen in de termen der militie vallende enz. door W.
Schultze, commies ter Prov. Griffie aldaar.

9 1811. Verpachting voor 5 jaar van de Helomasluis te Olde-
trijne met genot van de schutgelden, visscherij, winkel en
tapperij. Hardrijderij te Heerenveen met 114 deelnemers,
winnaar van den prijs: Tjeerd Wiebes te Heerenveen, van
de premie Minne Hartmans te Terhorne.

10 1818. Prijs der boter te Leeuwarden ƒ34.50, der rogge 213
goudguldens het last, der tarwe ƒ 14.30 het lopen. 1822. De
floreenplichtigen van Deersum beraadslagen in de kerk over
den verbouw der pastorie.

11. 1811. De floreenplichtigen van Nijwier beraadslagen over
een zware reparatie van de kerk. 1817. Verkocht de alom
beroemde jeneverstokerij De drie Vriesen in de Wijde Burg-
straat te Sneek. 1821. Overleden te Groningen de opper-
rabijn van Groningen en Leeuwarden Abraham Isak Deen.

12 1822. Verkocht de zathe Harsta State onder Rauwerd. Ver-
schenen te Zutphen: Iets over de geschiedenis en het karak-
ter van Paulus door Ds. A. Ferwerda te Oppenhuizen.

13 1809. Boterprijs te Leeuwarden ƒ20.50. 1820. Verkocht veer-
tig wilgen van den voorsingel van Unia State te Marssum.

14 1818. Verkocht het tichelwerk te Ongeboer onder Lidlum.
1822. De toren te Koudum bij stormweer getroffen door een
bliksemstraal, die de spits in brand zet. H. J. van der Heide
en G. S. Zaagsma klimmen er heen, bikken met een steen
het brandende hout af en worden den brand meester. Vijf
jaar geleden was de bliksem ook in den toren geslagen.

15 1814. De kavallerie-kommandant J. G. van Sytzama roept
de Friezen op om een corps kavallerie te formeeren ten
einde de nog aanwezige Franschen te verjagen. 1820. Over-



8 JANUARI.

leden op Douma State te Langweer Jhr. Assuerus Vegelin
van Claerbergen, oud 84 jaar, en te Oudega Hector Livius
van Haersma, old Grietman van Smallingerland, oud 82 jaar.
1821. De torenspits te Dokkum zal in plaats van met leien
worden bedekt met rood koper.

16 1810. Verkoop van 60 eiken op den singel van Unia State
te Rinsumageest. 1812. Verkoop van den puiskeuken met
schuur en buithuis te Hallum, gebruikt door de gendarmes.
1814. Honderd man der nationale garde onder bevel van
Kapitein S. F. de Haan trekt onder muziek de Hoeksterpoort
te Leeuwarden uit, naar Delfzijl ter aflossing van hun wapen-
broeders.

17 1812. De nagemaakte koffie gefabriceerd bij K. S. Siebrands
te Huizum kost het pond 6 stuivers, de bloemcichorei 4 stui-
vers en de siroop bereid uit de mangelwortel 12 stuivers.
1817. Overleden te Bergum Jetze van Sminia, vrederechter
aldaar. Floreenplichtigen van Rauwerd beraadslagen over
de vernieuwing der kerk.

18 1809. Hardrijderij op schaatsen te Sneek om een gouden
horloge en een zilveren tabaksdoos. Een halve compagnie
gewapende burgers zetten aan dit winterfeest op de stads-
gracht luister bij en îeiden de winnaars Atse Geerts van
Terzool en Sybren Hyltjes van Deersum in triomf door de
stad naar de Witte Arend, waar de prijsuitdeeling plaats heeft.

19 1811. Te koop het huis in de Poststraat te Leeuwarden, be-
woond door wijlen Dr. U. Cats als eigenaar, benevens een
groote tuin met fijne vruchtboomen met zomerhuis en koîf-
baan aan de Ee en uitgaande op Olde Galileën buiten de
stad, van denzeîfden eigenaar.

20 1812. W. A. Baars, instituteur te Bolsward vraagt een se-
condant. 1822. Johannes E. Lodema houdt in zijn huis in de
Groote Hoogstraat te Leeuwarden een Hollandsche dag- en
avondschool en geeft privaatles in het Latijn.

21 1809. Hardrijderij van 64 ongehuwde vrouwen te Leeuwar-
den om een gouden oorijzer en een streng gitten in goud
met kroontje, gewonnen door Haukje Gerrits te Veenwouden
en Mayke Meijes te Heeg, op een baan lang 38 Konings-
roeden, afgelegd in pi. m. 12 seconden.
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22 1816. Dr. A. Coopmans te Staveren, die te Londen onder
leiding van bekwame artsen met koepokstof had gewerkt,
houdt in de Leeuw. Courant een warm pleidooi voor de
vaccinatie, noemt ze een zaak der geheele menschheid en
citeert het woord van Marcus Hetz te Berlijn: „het enten is
geen twijfelachtige zaak meer, zij is de zekerheid zelve, waar-
van men buiten de mathesis bezwaarlijk eene gelijke kan
voortbrengen en ik reken het evenzeer plicht de kinderen te
enten als ze niet hulpeloos te laten, in hun behoeften te
voorzien en spijs en drank te geven".

23 1818. De ïsraelietische schoolcommissie bestaat uit: J. L. Pinto,
E. S. Reijser, M. Polak, S. J. de Vries, M. J. Duparc. 1822.
Uitreiking van 2 medailles aan de knapste leerlingen der
school voor burgerlijke bouwkunde, waarbij W. H. Suringar
een rede houdt over het hoog belang eener doelmatige zorg
ter vorming van Neerlands jongelingschap uit de mindere
standen, waarna Mr. C. P. E. Robidé van der Aa een vers
voordraagt en muziek zich laat hooren.

24. 1814. Gedrukt bij Wed. G. Post te Leeuwarden: Een lier-
zang aan Nederland, à 2 stuivers en een nieuw lied of een
Oranjesnuifje aangeboden door Neerlands maagd, zeer ko-
miek, à 1 stuiver. 1816. Zeven Flielander loodsen van de
loodsschuit De Zeevaart redden met levensgevaar in een
open sloep de bemanning van het kofschip De Minerva uit
Harlingen, schipper Broer Haijes.

25 1809. Verschenen bij C. L. van Altena te Leeuwarden: En
ves in het Boerevrys op het Reedryden van 64 fammen, op-
steld trog Joh. Rienks te Hallum. 1820. Overleden te Leeu-
warden Lambertus van Dam, orgelmaker.

26 1820. Aanbesteed het wegbreken van een oude en het bou-
wen van een nieuwe school te Vrouwen Parochie. 1822. De
toren te Kimswerd en de Brakepijp te Arum moeten gerepa-
reerd worden.

27 1816. Verkocht de gescheurde klok in den kerktoren te Terzool.

28 1819. In een nutsvergadering te Leeuwarden herdacht de
verdiensten van wijlen Ds. N. Lobry aldaar, met een rede
van Ds. Delprat, met een vers en cantate van Mr. C. P. E.
Robidé van der Aa, getoonzet door J. des Communes. 1822.
Verkocht het meer dan 100 jaar gerenommeerde Oranje-
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koffiehuis bij het Stadhuis te Leeuwarden, bewoond door de
Wed. Johs. Zijlstra en voor dezen door N. Laurens en erven
Sippama.

29 1812. De lichting 1810, voor Friesland bestaande uit 396
manschappen, wordt opgeroepen om 25 Febr. ten strijde te
trekken. 1819. De grachtslatting van Bornia-State te Wei-
dum aanbesteed. 1822. G. T. N. Suringar, boekdrukker op
de Kelders te Leeuwarden neemt de zaak over van G. M.
Cahais.

30 1-815. De floreenplichtigen van Idzegahuizen beraadslagen
over het al of niet herbouwen van de kerk aldaar. 1816.
Gabinus de Wal, hoogleeraar in de rechten, houdt te Frane-
ker zijn inaugureele rede. 1820. Overleden op Heemstra-
State te Oenkerk Jhr. Cornelis Scheltinga van Heemstra,
Statenlid en militiecommissaris.

31 1811. Nieuw orgel ingewijd in de kerk te Hallum, maker
A. van Gruisen te Leeuwarden. 1815. Overleden te Birdaard
Frans Laas van Burmania, gepensioneerd generaal-majoor
der infanterie, oud 85 jaar. 1816. De Gedeputeerde Staten
van Friesland stellen de zwaarte van een ton boter boven
de zwaarte van het vat op 156 pond, een vandel op 39 pond,
een kinnetje op 19 pond en 5 ons, een half kinnetje op 9
ponden en 5 ons, de bollen boter op een pond. 1816. D. van
Erp, kleermaker te Leeuwarden, biedt rok en pantalon tot
monteering der schutterij aan voor f 22.



FEBRUARI.

Qoà siruit de rïjm as Jjesie del.

1817. Ds. H. W, C. A. Visser te IJsbrechtum stelt Z. M.
Koning Willem I voor een landbouwkolonie van armoedige
huisgezinnen te stichten op den woest liggenden domeingrond
in Friesland. 1819. Verkocht de bierbrouwerij de Lelie op
het Grootzand te Sneek, eigenaar F. Visser aldaar.

1813. De rector der Latijnsche school te Dokkum, K. Stort,
beveelt zijn school bij ouders en voogden aan. 1822. M. K.
Stolte, architect-directeur te Harlingen adverteert de geoc-
troyeerde inventie van watermolens met hellende scheprade-
ren en verbeterde diep- of moddermolens, uitgevonden door
F. F. Eckhardt te 's Gravenhage.

1809. Sollicitanten opgeroepen voor de betrekking van zet-
schipper op het beurtschip van Sneek op Rotterdam, salaris
ƒ400. 1822. Te koop een snuifkapperij, geschikt tot een
paardenmolen, bij B. Schaafsma op het Vliet te Leeuwarden.
1812. Orgelinwijding te Midlum, leverancier v. Dam te Leeu-
warden, 1816. Overleden Jhr. C. A. C. L. du Tour van Bel-
linchaven, page van Koning Willem I, zoon van Jhr. M. C.
W. du T. v. B. te Leeuwarden. 1822. Verschenen bij F. Holt-
kamp te Sneek: Zedelijke verhalen uit den Bijbel door Fenna
Mastenbroek.

1809. Verschenen bij A. B. Saakes te Amsterdam: Wande-
lingen en kleine reizen door sommige gedeelten van het
Vaderland, door H. Potter, dl. I met platen, zijnde wande-
lingen door Frieslands Noordhoek. 1810. Verkocht Kam-
minga-State te Ferwerd. 1820. Overleden A. G. Camper, lid
der Tweede Kamer, Curator van het Franeker Athenaeum.

1818. Prof. W. A. van Hengel te Franeker tot hoogleeraar
benoemd te Amsterdam. 1818. D. E. Veltman in het Wor-
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kumer Veld op Sint Uursel besteedt aan de afbraak van zijn
oude boerderij en het maken van een nieuwe met eengolle.
1822. De 13jarige L. H. van Schepen te Vrouwen-Parochie
redt een meisje uit de vaart en ontvangt daarvoor van het
Nut een testament met zilveren haak, dat hem na toespraken
en recitatie van verzen wordt uitgereikt.

7 1815. Floreenplichtigen beraadslagen over de bouwvalligheid
van den toren te Ternaard. 1822. J. Rinkes te Workum
wordt door aankoop eigenaar van de wollenlintmolens van
de Wed. Antoni Antonides te Bolsward.

8 1812. Floreenplichtigen beraadslagen over den verkoop van
kerkegoederen te Dronryp wegens aanmaning van crediteuren.

9 1810, Verkocht de Hempenser polder, groot 275 pondematen,
doende ƒ1200 huur per jaar. 1818. Gouden eerepenning te
Leiden uitgereikt aan de Franeker studenten P. Camper en
F. Binkes, „als overwinnaren in een edelen îetterstrijd". 1821.
De dekhengsten van den hr. Bergsma te Damwoude ver-
plaatst naar de boerderij van Jhr. de Rotte te Rïnsumageest.

10 1821. Verschenen bij F. Hessel te Heerenveen: Op den dood
van Elias Annes Borger door Mr. J. T. Wielandt en G. W.
Motman. 1822. Gebr. Jacobs op den Wirdumerdijk te Leeu-
warden verkoopen Engelsch aardewerk uit de fabriek van
Josiah Wedgwood, glazen met letters en deviezen voor 15
stuivers.

11 1821. Te koop het landgoed van Jhr. du Tour te Oenkerk
en het Logement het Posthuis aan de haven te Lemmer,
bewoond door Wed. Hesselius Brandenburg.

12 1822. Aangekondigd de executoriale verkoop van de kerk
te Finkum, torenuurwerk met 2 klokken, predikstoel, 23 ban-
ken, 39 vrouwenstoelen, de pastorie en een huis met een
kamer dienende voor school met een vuursteed, naast de kerk.
1822. De liquidatie van de zoutkeet de Eenhoren der firma
I. Fockema en Co. te Dokkum, opgedragen aan Teie Buma,
onderwijzer te Anjum.

13 1820. Uit de overgeschoten gelden van het fonds der kust-
kanonniers te St. Anna-Parochie worden 4 nieuwe koperen
kroonen in de kerk aldaar geschonken.

14 1812. J. H. Mattijsen op de Nieuwstad te Leeuwarden be-
veelt zich aan als portret- en kunstschilder. 1817. Het tarief
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voor de beurtschepen tusschen Harlingen en Amsterdam
wordt door Burgemeesteren der beide steden bepaald op
ƒ 1.75 in de kajuit, ƒ1.30 in de roef, ƒ0.85 in het ruim. 1821.
Groot houtboelgoed op Ringia-State te Blessum.

15 1809. Overleden op Meirzicht te Wyckel Mr. Phoceus Her-
mannus van Kolde. 1816. Het postkantoor te Leeuwarden
wordt verplaatst van de Vleeschmarkt naar het huis letter
A, no. 276 op de Turfmarkt tegenover de Kanselarij.

.16 1818. Aanbesteed het gedeeltelijk afbreken en weer vernieu-
wen van de Tuinsterpoort te Leeuwarden. 1820. Dr. J. Vi-
tringa Coulon te Leeuwarden begint weer op het Theatrum
Anatomicum bij den Nieuwen Toren zijn publieke anato-
mische lessen, „voornamelijk ten oogmerk hebbende om op
eene bevattelijke wijze een denkbeeld te geven aangaande
de inwendige deelen van het menschelijk ligchaam en daarin
de Wijsheid van den Schepper aan te toonen". 1821. Te
koop het slot Oenema onder Wijtgaard, in gebruik bij Tjeerd
Hilles Jorna, • „zijnde dit gebouw wegens de daaraan zich
bevindende Friesche moppen en best geconserveerd eiken-
hout bij uitstek geschikt om met voordeel te worden gesloopt".

17 1821. Floreenplichtigen van Dantumawoude beraadslagen
over de delging der schulden, ontstaan door de vertimme-
ring aan kerk en pastorie.

18 1814, Van Heerenveen naar Kampen onder muziek vertrok-
ken het Ie transport landmilitie, sterk 230 man. 1816. Op
Groot Lankum bij Franeker overleden Ludolf Reinier Wendt-
holt, burgemeester van Franeker. 1822. In de herberg
Benthem te Harlingen verkocht een partij Elleborewortel en
laurierbessen in het pakhuis Eenzaamheid van Barend Visser
en Zoon. 1822. Aanbesteed te Amsterdam door den Marine-
Kommandant de reparatie aan den kerktoren te Staveren.

19 1811. Te koop de jeneverstokerij van R. Th. Cock in de
kerkeburen te Kollum. 1819. Verkocht de jeneverstokerij van
Titte Stoffels aan den oostkant van de Wijmers te Workum.

20 1822. Vakant de betrekking van onderwijzer te Wommels
door het pensioen van S. A. Algera, tractement boven vrije
woning ƒ200, toelage ƒ100, schoolpenningen van 60 leerlin-
gen à ƒ0.30 het kind per kwartaal, met ƒ0.50 bovendien per
kwartaal voor rekenonderwijs.
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21 1814. Poulus Hyacinthus Romar, uit Franeker, zoon van den
boekverkooper D. Romar, als vrijwilliger uitgetrokken, over-
leden in het hospitaal te Breda. 1820. Het oude schoolhuis
te Lioessens zal worden afgebroken en een nieuw gebouwd.
Verkocht de huizinge en drankboerderij van wed. G. E. Zijl-
stra op Old Galileën bij Leeuwarden.

22 1811. Jelte Deijes de Boer, kastelein in het Kloosterhof te
Workum, overkleedt korfballen. 1819. Ds. H. W. C. A. Visser
te IJsbrechtum werkt aan een geschied-, aardrijks- en oud-
heidkundige beschrijving van Friesland en roept in de Leeuw.
Courant de hulp in van belangstellenden, vooral onderwijzers
tot het verzamelen van bouwstoffen Hij vraagt natuurkundige
bijzonderheden bij opgravingen waargenomen, opschriften van
graven, klokken, kerken, oude gebouwen, alsmede volksver-
halen. Hij betuigt zijn dank aan meest alle onderwijzers in
Friesland, die hem, ieder van hun woonplaats, zeer belang-
rijke mededeelingen hebben gedaan.

23 1809. Door de departementale commissie van geneeskundig
onderzoek in Friesland geëxamineerd en gepromoveerd tot
apotheker K. Eekma te Sneek met een buitengewoon diploma.
1815. Verkocht de grond, tasscherwoning, feinthuis en loods
van het in afbraak zijnde tichelwerk op het Vliet te Franeker.
1819. De Staten van Friesland publiceeren een nieuw regle-
ment op de paardenfokkerij, daar dat van 25 Febr. 1803 wij-
ziging behoeft.

24 1818. Aanbesteed de reparatie en verbouw van kerk, toren,
pastorie en school te Achlum. 1820. Aanbesteed een nieuwe
school te Oudega (W.). 1821. Aanbesteed de afbraak der
oude school en de bouw eener nieuwe schooi te Wartena.

25 1814. Gedrukt bij J. W. Brouwer te Leeuwarden: De ver-
nedering des vaderlands in 2 zangen door G. de Wal, rech-
ter te Leeuwarden. Tevens aldaar te bekomen: Op de ver-
lossing van Nederland en de terugkomst van eenige Friesche
jongelingen, geroepen tot de eerewacht des franschen keizers
door J. van Leeuwen, alsmede: Twee dichtstukjes door Ds.
G. Outhuijs te Minnertsga getiteld: Vreugde en Hoop en
Vereeniging. 1815. De Schout van Mildam roept de floreen-
plichtigen op van Nieuwehorne om te beraadslagen over de
reparatie van den kerktoren aldaar.
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26 1812. Floreenplichtigen van Deinum beraadslagen over den
verkoop der kerkelijke goederen wegens aanmaning van
crediteuren. 1818. Overleden te Makkum H. Tichelaar, Doops-
gezind emer. predikant te Amsterdam. 1819. Verkocht de
zoutkeet de Non, aan de diepe Dolte bij de Nonnebrug te
Workum.

27 1822. Bij kastelein Dasse te Noordwolde verkocht 56 zware
eiken op de Brink aldaar. Dampartij bij kastelein W. Nijdam
te Mantgum om een zilveren horloge en een hazesprong.

28 1814. Verkocht de 100 voet hooge kerktoren te Rauwerd,
waaraan veel tufsteen. 1821. Verkoop van porcelein, glas-
werk, tinwerk enz. bij het pakhuis van den oud-vroedsman
E. Cuperus op het Slot bij Leeuwarden. 1822. G. S. Sme-
ding te Beetsterzwaag doet sterrekundige waarnemingen in
zake de planeet Venus. 1822. De Gedeputeerde Staten van
Friesland stellen den prijs der botervaten vast: 'U ton f 1.25;
een kinnetje /0.75; '/2 kinnetje fOAVji, aangezien de prijs der
vaten niet evenredig was aan den prijs van het hout en de
boterhandel daardoor groot nadeel ondervond. Tevens wor-
den de ijtigmeesters en keurmeesters gelast zorg te dragen,
dat de vaten door hen geijtigd aan de voorgeschreven ver-
eischten voldoen.



MAART.
Lil nou u)er foarjiersglùnsen gloeije,
Lii wlke d'âîde lûîntersmert.

1814. Mej A. Hoff, geb. de Jong te Leeuwarden zendt den
gouden beugel van haar oorijzer aan het stadsbestuur ten
bate van 's lands defensie. 1816. Overleden te Leeuwarden
Deodata Helena Cuniera Vegilin van Claerbergen, echtge-
noote van Dr. J. W. Quaestius. 1820. Verkoop der zoutkeet
de Witte Hand met zelhuis en dennen te Harlingen, ge-
dreven door J. Huidekoper onder de firma S. B. Uzenbeek,

1816. Hoofddirecteur der Woudsender brandassurantiesocie-
teit is Sybe S. Sybes, schout van Woudsend en secretaris
A. H. Tromp. 1821. Het slot Oenema onder Wijtgaard bij
finalen palmslag verkocht. 1822. Aanbesteed de verbouw
van de kerk te Engwierum met het oog op de plaatsing van
een nieuw orgel.

1817. Bij Kon. besluit een gouden medaille toegewezen aan
de heelmeesters A. Smit te Bergum, D. Harts van der Meer
te Drachten en U. A. Noordenbos te Oudkerk, omdat zij in
een jaar het grootste getal boven 100 personen zonder eenige
belooning hebben ingeënt. 1818. Nieuw orgel ingewijd in
de kerk te Nijwier, maker J. A. Hillebrand te Leeuwarden.
1820. D. L. Bosch te Wester-Nijkerk schrijft een handleiding
om vlas te roten.
1820. Verschenen bij T. J. Tuinstra te Franeker: Redevoe-
ring ter gedachtenisse van Nicolaus Tholen, Mêd. Cand. over-
leden te Leiden, door Prof. E. Wassenbergh te Franeker.
1822. De Raad van discipline der advokaten in het arron-
dissement Leeuwarden houdt ingevolge art. 24 van het decreet
van 14 Dec. 1810 een bureau van kostelooze consultatie voor
behoeftigen in het Landschapshuis te Leeuwarden eiken
Maandag van 11—12 uur.
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1814. De erfprins van Oranje Nassau bezoekt Leeuwarden,
vergezeld van den graaf van Limburg Stirum; komende van
Groningen, stapt af bij baron du Tour, kerkt den volgenden
dag in de Groote kerk bij Ds. Lentz, dineert met de autori-
teiten op het stadhuis en zet daarna zijn reis voort naar
Kampen. 1818. Tot rector der „genoegzaam gestorven" La-
tijnsche school te Joure benoemd Ds. P. Koumans Brouwer
aldaar. 1819. Verhuring voor 5 jaar van Nieuw Oenema-
State onder Wirdum. Te Leeuwarden in werking gebracht
een plaatselijke commissie van geneeskundig toevoorzicht,
bestaande uit Dr. J. W. Questius, Dr. W. Folkertsma, Dr. S.
Brouwer en de apothekers L. Noë en N. L. Metz.
Vacant de school te Goingarijp, door het overlijden van
J. Elsinga, tractement ƒ175 -f- schoolpenningen van 20 leer-
lingen, die van Broek door het overlijden van K. Remerie,
tractement ƒ180 + schoolpenningen van 25 leerlingen en
van St. Nicolaasga door vrijwilligen afstand van H. J. Hyl-
kema, tractement ƒ 135 -f- schoolpenningen van 30 leerlingen.
1814. Overleden Mr. Rudolphus Muntz, president burge-
meester van Bolsward, oud 45 jaar.

1811. Dr. Julius Vitringa Coulon te Leeuwarden opent in
het Theatrum Anatomicum namens de Commissie van ge-
neeskundig onderzoek zijn anatomische lessen op een man-
lijk lijk, voornamelijk over de deelen, die tot de ademhaling
en den omloop van het bloed dienen. Voorts zal het Thea-
trum voor genees- en heelkundigen openstaan 's morgens
van lî—12 en 's middags van 2—3 uur en hun gelegenheid
gegeven worden zich in de ontleedkunde te oefenen. 1814.
In het Nieuwe Stadsweeshuis te Leeuwarden wordt weer de
gewoonte ingevoerd om enkele weezen, die zich het best
hebben gedragen een premie te geven, bestaande in een
boekgeschenk, te betalen uit een fonds, dat in 1763—64 is
geformeerd uit een dankoffer groot ƒ250, 24 April 1763 ge-
vonden in het zakje van de weesdiakenen, toen in de kerken
gedankt werd voor het herstel van den prins-erfstadhouder.
1816. Te huur de voormalige Vrijmetselaarsloge op het Zaai-
land te Leeuwarden, thans gebruikt als societeit. 1817. Groote
houtverkoop op het landhuis van wijlen D. Fontein te Sal-
verd onder Franeker, met schiphuis op afbraak. 1819. Aan-
besteed het afbreken van den ouden toren te Wolsum en
het maken van een spits op de kerk.

2
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9 1812. Boelgoed ten huize van wijlen douairière Rengers bij
de Put te Leeuwarden van een groote partij fraaie porce-
leinen. 1820. Overleden te Leeuwarden Arent Johannesvan
Sminia, oud secretaris der Staten van Friesland. 1820. Bosch
verkocht op de Pastoriewijk in de Zuiderdrachten. 1822.
Vergadering in de kerk te Oudehaske over de scheiding
tusschen de gecombineerde kerk- en armvoogdijadministratie.

10 1820. Te koop de leerlooierij van Johannes Haitsma te Fra-
neker. 1821. S. Tulp in het Droevendal te Leeuwarden,
verkoopt Engelsche kunstplaten met vergulde lijsten en geë-
mailleerde glazen.

11 1817. Jan Hannema, brander te Harlingen, adverteert beste
genever, bekend onder den naam Hannema-genever.

12 1819. Het 2e veldeskadron kurassiers, sedert 1817 te Leeu-
warden in garnizoen, vertrekt naar Deventer.

13 1812. De prefekt van Friesland maakt bekend, volgens een
decisie van den Keizer, dat het bereiden van siroop uit den
beetwortel vrij staat en daarvoor geen vergunning noodig
is evenals voor de suikerraffinadeurs. 1812. Verkocht de
pannebakkerij van Fokle Geales te Workum. 1821. Verkoop

.van den eek- en zeemtouwmolen de Hoop buiten de Kleine
Palen aan de Vaart bij Sneek.

14 1814. Te bekomen bij F. van der Laan, boekbinder te Har-
lingen: Een 5 tal vreugdezangen toepasselijk op de verlos-
sing van ons vaderland door B. H. Brouwer aldaar. 1821.
D. Engelen en W. B. Wouters te Sneek richten een maat-
schappij op van onderlinge verzekering tegen verliezen van
rundvee. 1821. Overleden te Leeuwarden Jonkvr. Mariane
Elisabeth, baronesse van Haren.

15 1815. Begrafenis van Geeske Pieters, weduwe van Harmen
Pieters, oud 104'/« jaar te Augustinusga. 1819. Een prijs-
verhandeling van Bavius Antonius Nauta uit Bolsward, litt.
stud. te Leiden, bekroond door de litt. faculteit te Utrecht.

16 1815. Verkocht Unia-Sathe te Oenkerk, laatst bewoond door
Mej. Wed. Swalue. 1821. Gehuwd te Leeuwarden C. H. F.
A. Battaerd, luitenant bij de infanterie en Jonkvr. S. B. M.
van Asbeck.

17 1815. Verkocht bij kastelein Dirk Elzinga in de Terbandster
Schans het landhuis van wijlen Notaris J. G. Semler met
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wandelbosch, grachten en muren, staande op het Breedpad
te Heerenveen. 1819. De houtvester van het Ie district van
Friesland W. L. van Sminia te Bergum herinnert, dat de
registratie der patenten van poelvers, zwanejachten, zwane-
driften, eendekooien en duivetillen om de 5 jaar moet ge-
schieden.

18 1814. Verschenen bij J. W. Brouwer te Leeuwarden: Aan-
merkingen op het stuk, geteekend Friso, gericht aan de
Vriesche vrouwen en dogters en geplaatst in de Leeuw. Cou-
rant van 23 Febr.

19 1816. Verkocht op de singels van het voormalige Groot
Herema onder Sweins 100 iepen, een brug, een Oranjehuis
en een trekkas op afbraak. 1822. Aanbesteed de verbouw
der groote Kavalleriestal in de Doelestraat te Leeuwarden
tot een magazijn voor militaire goederen en offïcierswoning.

20 1819. Verkoop van de oude kerk te Jutrijp en aanbesteding-
van den bouw eener nieuwe kerk aldaar. 1822. De boek-
handelaar M. van der Plaats te Harlingen verkoopt prenten,
teekeningen en pleisterbeelden, nagelaten door G. S. Stinstra
en S. Wildschut aldaar.

21 1814. Te koop de wolkammerij op Schilwijk bij de Markt te
Bolsward, 40 jaar gedreven door Jan Scheltes Runia.

22 1814. Overleden te Leeuwarden Mr. Johan van Idsinga, eer-
tijds eerste en presideerende raad in den Hove van Friesland,
oud 78 jaar. 1816. Aanbesteding van een nieuwen luifel aan
de Stadswaag te Leeuwarden.

23 1822. Verschenen bij Schalekamp te Amsterdam: Plegtige
viering van het Friesche volksfeest, aan het onderwijs en de
opvoeding gewijd, gevierd te Leeuwarden 18 Oct. 1821, door
Ds. H. W. C. A. Visser, lid en secretaris der Prov. Com-
missie van onderwijs in Friesland.

24 1810. Overleden op Groot Herema te Sweins Vrouwe Le-
milia Wiskia van Scheltinga, echtgenoot van J. de Swart,
oud 30 jaar. 1811. Overleden te Leeuwarden Lamoraal Al-
bert Aemilius Rengers oud 59 jaar. 1812. Uitvoering in de
Groote kerk te Leeuwarden van de kerstcantate van J. G.
Nicolaï, onder leiding van den orchestmeester des Communes
aldaar.
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25 1815. Dekema-State te Weidum bewoond door P. J. van
Beyma en G. Trip.

26 1819. H. W. Dalmolen wordt door aankoop eigenaar van
de kalkfabriek te Nijehaske. 1820. Overleden te Koudum
Arent Julianus Carel de Bere, Old Grietman van Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde. 1820. Rekening' en verantwoor-
ding van het Weduwenfonds De Liefde is sterker dan de
Dood, te Leeuwarden. 1821. Het landhuis verkocht van wij-
len Mr. C. L. van Beyma thoe Kingma te Dronrijp.

27 1818. Uitgegeven te Leeuwarden: Iets ter nagedachtenis van
Ds. N. Lobry, en: Bij het graf van Ds. N. Lobry, lijkgedicht.
1820. Verkocht de cichoreifabriek met 2 eesten van L. P.
van Noordt te Oude Bildtzijl.

28 1820. Overleden te Harlingen Nicolaas Baur, Friesch zee-
schilder. Verschenen bij J. Römelingh te Groningen: Ver-
handeling over de Assyrische, Babylonische, Medische en
Perzische rijken enz. door Ds. R. Rodenburg te Ulst.

29 1814. Directeuren van het compact van onderlinge zeeassu-
rantie voor schippers en reeders, opgericht te Harlingen in
1808, inviteeren dezen aan dit compact deel te nemen. 1814.
Overleden te Leeuwarden Mr. Johannes Henricus Voorda, oud-
hoogleeraar in de rechten aan de hoogeschool te Franeker,
oud 81 jaar.

30 1814. Verschenen bij J. W. Brouwer te Leeuwarden: Aan
mijn Vaderland, door Mr. A. van Boelens, president van de
rechtbank te Heerenveen.

31 1820. De school te Dantumawoude moet wegens het over-
lijden van Minse Joukes de Vries een nieuwen onderwijzer
hebben. Emolumenten: huur van 5 pondematen lands (ƒ 60),
grondpacht van huizen ƒ7.50, voor kerkdienst ƒ45, uit de
kerkekas, voor opzicht op de klok ƒ12, uit de dorpskas, als
toelage uit de grietenijkas ƒ20, voor elk schoolkind per kwar-
taal voor schoolpenningen 60 cent, aantal leerlingen 60.
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It jonge foarjier is yn 't Fryske gea
Dou hearst it al binnensmùrre
Yn kouerôp en fügelsang
En 't wpnnesûzjen troch de lege skùrre.

1813. De Leeuwarder Courant verschijnt met toestemming
van den prefekt weer alleen in de Hollandsche taal. 1815.
Leeuwarden, Harlingen en Sneek worden aangewezen tot
formeering van vrijwillige compagnieën voetvolk voor 's îands
defensie.
1821. Verschenen bij F. Holtkamp te Sneek: De Boere-
schrieuwer oer it nijs fen de dei, yn twa stikjes. 1821.
Overleden Johannes Lubach, in leven old mr. antieksnijder
te Leeuwarden, oud 87 jaar.
1819. Aanbesteed het bouwen van een nieuwe pastorie te
Warga. 1821. Vergelijkend examen op de rechtkamer te
Schiermonnikoog voor den post van onderwijzer aldaar,
aantal leerlingen 100, schoolgeld wekelijks 5 et, avondschool
van 20 leerlingen 10 et, voor onderwijs in de navigatie 40 et.,
voor rekenen 15 et, cractement f 100, met inbegrip van kos-
ters- en voorzangersambt.

1814. Met muziek en vreugdegejuich wordt van de pui van
het Leeuwarder raadhuis afgekondigd de proclamatie des
konings, dat het ontwerp der grondwet tot wet was ver-
heven. 1814. Verkocht de linnendrukkerij, parserij en ver-
werij van Nicolai aan den zuidkant van Leeuwarden.

1809. Verkocht een huizinge, van ouds de Preekstoel ge-
naamd, staande aan de Stadsvesten van Harlingen, bij
onderscheidene huurders tot 12 Mei gebruikt voor ƒ60 in
het jaar. 1813. Verhuurd voor 2 jaar de Waag van Kollum
met woning en de tollen van de Brugsteegster brug, zijnde
vastigheden der Herv. gemeente aldaar. 1818. Bouwe Roden-
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huis te Harlingen wordt eigenaar van de terpentijnstokerij
de Etna aldaar. 1819. Verkocht de voormalige bierbrouwerij
van vroedsman Lycklama op het Groot Schavenek te Leeu-
warden.

6 1814. Klokgelui, vlaggentooi, illuminatie te Lemmer bij de
afkondiging van de aanneming der grondwet. 1819. De
oude Hospitaalderbrug over de Franekervaart te Sneek zal
worden afgebroken en daarvoor een nieuwe gemaakt. 1822.
Verkocht de zoutkeet het Lam bij de Leeuwarder paarde-
stallen te Harlingen.

7 1809. Verschenen te Leeuwarden: Mengeldichtjes geschikt
tot voorschriften voor de schooljeugd, door Ds. T. C. H.
Beilanus te Peasens. 1820. De geneeskundigen in Friesland
kunnen gratis verkrijgen gedrukte registers en getuigschrif-
ten voor gedane koepokinentingen, ingevolge Kon. besluit
van 18 April 1818. 1822. Verschenen bij N. Brandenburgh
te Workum: De geschiedenis van den godsdienst door J. H.
Nieuwold, 2e druk, uitgegeven door Ds. H. W. C. A. Visser
te IJsbrechtum.

8 1812. De prefekt roept Friesche arbeiders op om te werken
aan de fortificatiën van den Helder en Texel tegen goede
betaling en huisvesting in barakken van riet. 1814. Te koop
de afbraak van den toren te Rauwerd bij de timmerlieden
J. Jans de Rijk en H. G. Topma te Irnsum.

9 1814. Verkoop van 300 iepen, esschen, linden, wilgen op
Groot Herema onder Sweins. 1822. Aanbesteed het afbreken
van de Wirdumer buitenpoort en een groot gedeelte van den
hoogen ringmúur.

10 1809. Te koop de stal en wagenhuis met 3 pondematen
fands van het voormalige Rinia-State te Stiens. 1818. Ver-
schenen bij F. W. van Smallenburg te Sneek: Redevoering
over het lot der armen en middelen, welke in onzen kring
liggen, om, door het aanwenden van dezelve de armoede te
weren, en maatschappelijk en bijzonder geluk te bevorderen,
uitgesproken in een winteravondvergadering van het Nut te
Sneek, door Ds. H. W. C. A. Visser te IJsbrechtum.

11 1814. Verschenen bij C. van Gorkum te Sneek: Eerstelingen
aan mijn vaderland door Eelkje Poppes te Lemmer, en bij
v. Smallenburg te Sneek: Vijftal-leerredenen over de gelijke-
nis van den Zaadzaaier, door Ds. R. Rodenburg te Ulst.
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12 1815. Te Leeuwarden wordt een fonds gesticht om hen te
beloonen die heldenmoed beteonen voor het vaderland, om
gewonden, weduwen en weezen van gesneuvelden te onder-
steunen en om door premies de werving van 's Lands armee
te bevorderen. 1819. Overleden te Leeuwarden Tinconia
Martha Andringa, baronnesse van Schenck van Nijdeggen,
geb. Lycklama à Nijeholt 1822. De floreenplichtigen van
Kimswerd beraadslagen over den vervallen staat der pastorie.

13 1810. Verkocht de oude weverij met 2 weefgetouwen van
Harmen Hendriks te Pingjum. 1810. Verschenen bij Wed.
H. Post te Leeuwarden: Nagedachtenis van Ds. A. Brink
aldaar, door deszelfs neef M. H. 1822. Na een halve eeuw
stilstand van de Groenlandsvisscherij zeilt het eerste brik-
schip van Harlingen uit naar Spitsbergen, kommandeur
Willem Rab, uitgerust door Barend Visser & Zoon. Oproep
van sollicitanten voor den post van onderwijzer te Beets
tractement ƒ40, Siegerswoude ƒ60 + schoolgeld van 65 leer-
lingen, Bakkeveen ƒ60 -f- schoolgeld van ƒ52 leerlingen,
Duurswoude ƒ58 4- schoolgeld van 40 leerlingen, Hemrik
ƒ63 + schoolgeld van 70 leerlingen.

14 1809. De floreenplichtigen van Abbega beraadslagen over
de hernieuwing van kerk en toren. 1820. Verkocht een
kaarsenmakerij en zeemleermolen te Workum. 1821. Dam-
partij te Vrouwen-Parochie om een zilveren tabaksdoos.

15 1814. Te koop een groote hoeveelheid bouwmaterialen op
Meekma-State te Ferwerd. 1814. Te koop bij afbraak de
cement- en loodfabriek te Workum. 1822. Te Franeker ver-
kocht de bibliotheek van wijlen Ds. Pieter Stinstra aldaar.

16 1814. Te koop de Schierstins te Veenwouden, in gebruik bij
Daniel Gerdes Manger.

17 1819. De in 1818 opgerichte nutsteekenschool is den afge-
loopen winter bezocht door 14 jonge ambachtslieden. 1822.
Onderwijzersexamen 4e rang in de Schuttersdoelen te Leeu-
warden.

18 1810. De rentmeester der domeinen, afkomstig van den Vorst
van Nassau, verhuurt den Prinsetuin te Leeuwarden voor 6
jaar. 1816. Overleden te St. Johannesga Tjerk Jans Greeve-
link, yoornaam veenbaas, gehuwd met Sieboutje Buma van
Hasenhoek. 1818. Verkocht de bierbrouwerij, mouterij en
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stokerij de Ruiter op 't Kleinzand te Sneek. 1820. Overle-
den op den huize Weldam bij Goor, Martinus van Scheltinga,
old Grietman van Kollumerland.

19 1809. Aanbesteed het uitwegen van alle oude palen en het
achteroverwerken van den aarden wal te Staveren. 1814.
Verkoop der boekdrukkerij met 2 persen en allerlei letter-
soorten enz. van Wed. Joh. Seydel te Leeuwarden. 1815.
De Leeuw. Gourant bevat de namen van personen, die zich op-
gaven als vrijwilliger bij de kompagnie Friesche jagers te voet.
1816. Overleden te Leeuwarden Remia Juîiana Arentzenia
van Burmania, douairière wijlen Ulbo Julius van Sixma.

20 1821. Burgemeesteren van Leeuwarden loven een zilveren
tabaksdoos uit aan den koopman die op de paardemarkt
van 25 April de meeste paarden koopt van f200 of daar-
boven. 1822. Greonterp krijgt een nieuw klokhuis.

21 1814. De reeds verscheidene jaren bestaande economische
soep- en spijsuitdeeling te Joure verstrekte dien winter aan
de armen 20819 portie'n. 1819. Verkocht de kaarsenmakerij
van Jetse B. Boomsma op den Noorderhaven te Harlingen.
1819. Overleden te Leeuwarden Baronesse Douairière Christi-
ana Helena Geertruida Meckema Camstra thoe Schwartzen-
berg en Hohenlansberg, geb. v. Burmania.

22 1816. Overleden te Holwerd Ds. Ahasuerus van Vliet, die
63 jaar het leeraarsambt bekleed had te Waaxens en Brand-
gum, „met uitstekende kunde, vlijt en onbesmetten roem",
oud 87 jaar. 1818. De Maatschappij van Landbouw te Am-
sterdam looft een zilveren medaille uit voor hem, die evenals
Leendert Neeber bij Dokkum met goed gevolg een morgen
gronds verbouwt met Chineesch radijs en daarvan een vol-
doend verslag met monsters olie en koeken overlegt.

23 1820. Een gedeelte van het bastion bij de Vrouwenpoort te
Leeuwarden zal worden afgegraven. Overleden te Lemmer
Jouwert Frederiks Witteveen, assessor in de grietenij Lem-
sterland.

24 1816. Overleden op Tjessens bij Holwerd Jhr. Albert van
Harinxma thoe Slooten, lid der Staten van Friesland, vrede-
rechter van het kanton Holwerd. 1818. Verschenen bij J.
W. Brouwer te Leeuwarden: Leerredenen gehouden te Leeu-
warden op het 3e eeuwfeest der kerkhervorming door Prof.
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W. H. van Hengel te Franeker en door de predikanten J F.
Freijer, Jan Brouwer, G. H. M. Delprat en N. Lobry te Leeu-
warden, benevens de zangen toen gezongen en vervaardigd
door Prof. G. de Wal te Franeker. 1820. Verkocht het
Algemeen Werfhuis, bestaande in verscheidene kamers en
vertrekken benevens 8 woningen onder één dak, gelegen aan
den Stadswal bij het Droevendal te Leeuwarden.

25 1814. Aanbesteed het verven en glasmaken van het slot
Bouburg in de Zuider Drachten. 1821. Verkoop van den olie-
molen de Phenix onder Sybrandahuis aan de Dokkumer Ee.

26 1810. Verschenen bij J. W Brouwer te Leeuwarden; Dicht-
regelen bij den dood van Ds. Alb. Brink door Gabinus de
Wal. 1814. Verkoop der jeneverstokerij van F. W. Zijlstra
te Hallum.

27 1810. Overleden op Veenwijk te Oudeschoot Epke Roos van
Bienema, gehuwd met Sara Susanna Bergsma. 1814. Groot
Herema te Zweins wordt afgebroken. Te Leeuwarden terug-
gekeerd een detachement Friesche gardes, van de blokkade
van Delfzijl en afgelost door het 5de detachement dier gar-
des, den 21sten derwaarts vertrokken.

28 1810. Aanbesteed het afbreken der oude en het opbouwen
eener nieuwe kerk te St. Johannesga. 1814. Verkocht het
tichelwerk van T. Tjallingii aan de vaart op het Vliet onder
Franeker. 1817. De floreenplichtigen van Makkinga beraad-
slagen over het herstel van kerk en toren en over verbete-
ring van de kerkelijke kas. 1821. Dampartij bij kastelein
P. S. Schaaf te Oldebildtzijl om een fraai zilveren hecht,
Zaterdagsmiddags 2 uur.

29 1822. Vergadering van floreenplichtigen en gezinshoofden in
de dorpskerk te Finkum op bevel van den gouverneur der
provincie, ter benoeming van een commissie, die schikkingen
beraamt, dat de geannonceerde executoriale verkoop der kerk
en pastorie aldaar worde voorkomen, dat er scheiding kome
tusschen de gecombineerde kerk- en armenadministratie en
dat de schulden van deze worden afgedaan.

30 1809. Verschenen te Leeuwarden: Drie redevoeringen over
Leidens ramp, Hollands watersnood, en het eindigen der 18e
eeuw door Ds. J. Brouwer te Leeuwarden. Verkoop van het
vee der zathe Blankendolfs Slot onder Scharnegoutum.
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Blier Ijochtet de goüdene slnne
Bol sûzet de sudemyn.
De hearlik griene /inne
Der boartsje de berntsjes yn.

1810. F. W. v. B. Smallenburg vestigt zich met zijn druk-
kerij, boek- en papierwinkel op het Kleinzand te Sneek.
1813. De torenklok van Irnsum te koop gepresenteerd. 1815.
Te koop de zoutkeet de Witte Hand van Sicco IJzenbeek
bij de Franeker pijpen te Harlingen. 1818. Verschenen het
silhouet van Ds. N. Lobry te Leeuwarden. De floreenplich-
tigen van Nijega en Elahuizen beraadslagen over de reparatie
van kerk en pastorie.
1821. Aanbesteed het uithakken en invoegen van den Stad-
huisgevel te Leeuwarden. 1822. Bouwe Rodenhuis te Har-
lingen adverteert een eigen vinding van stoken van teerolie
en pik en het bereiden van teerwater.
1819. Overleden te Leeuwarden jonkvr. Willemina Geer-
truida van Idsinga, aldaar geb. 10 Nov. 1788, eenige dochter
van Jhr. J. van Idsinga en G, Stijl, Friesche schilderes, on-
derwezen door de beste Leeuwarder schilders, werkte onder
van der Kooi, eerst in craijon, later in olieverf, exposeerde
op verschillende tentoonstellingen. Als haar beste stuk geldt
haar eigen portret, zittende voor den schildersezel met strooien
hoed op en in witte morgenjapon.
1810. Verschenen bij Post te Leeuwarden: Gedachte bij de
uitvaart van Ds. A. Brink. 1814. J. Heins, apotheker te
Bolsward verkoopt „het onfeilbaar middel" tegen den droes
der paarden, dat reeds meer dan 70 jaar door zijn vader is
gefabriceerd. 1821. Carmello uit Amsterdam geeft 's avonds
61/» uur in de groote zaal der Loge te Leeuwarden een concert
op de guitaar, entree voor een heer ƒ1, voor een dame 11
stuivers. Vermist een paar zwanen van Dekama-State te Jelsum.
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5 1809. Auctîe te Leeuwarden der boeken van Ds. Beckering
te IJsbrechtum. 1820. In den boekhandel verkrijgbaar: Naam-
lijst van 2000 overledene en gesneuvelde militairen, alsmede
een aantal die nog in leven zijn in Rusland, alle in Neder-
land geboren.

6 1810. Camminga-State te Ferwerd bij afbraak te koop.

1 1815. Ds. N. Lobry te Leeuwarden spreekt een leerrede uit
over vaderlandsliefde, die in druk is verschenen.

8 1812. Dirk Stelwagen, Tjebbe Cornelis Peijzel en Hendrik
Ayzes Hemminger krijgen van den minister van manufak-
turen en koophandel toestemming om in Holwerd een fabriek
op te richten ter bereiding van suiker uit den mangelwortel
onder verplichting gedurende 1812 minstens 10.000 kilo sui-
ker te fabriceeren. 1820. De keizer van Rusland vereert
aan Mr. Jacobus Scheltema te Leeuwarden een kostbaren
ring met briiianten voor het schrijven en aanbieden van het
werk: Rusland en de Nederlanden, beschouwd in derzelver
wederzijdsche betrekkingen.

9 1810. Verkoop der bibliotheek van Prof. J. H. Swildens te
Franeker. 1814. Verkoop der boekerij, schilderijen, platen,
rariteiten, telescopen en penningen van A. Scheltinga te
Harlingen. 1821. Aanbesteed het voegzetten der beide vleu-
gels van Vogelsang-State te Veenklooster.

10 1814. Dirk Arend Evertsz, zoon van den schout te Joure,
teruggekeerd van het oorlogsveld wordt door een eerewacht
rnet schietgeweer en onder vreugdeschoten ingehaald en aan
het gemeentehuis toegesproken. 1815. De Amelander Lolle
Gerrits Bonne te St. Jacobi-Parochie met levensgevaar uit
het ijs gered door Reinder Sijmons de Haan te Tzum, treedt
uit dankbaarheid voor zijn redder in dienst bij de nationale
militie. Î822. Burgemeesteren van Enkhuizen besteden aan
het maker, van 2 zeekapen op ter Schelling.

11 1821, De toren te Wyckel moet worden gerepareerd.
12 1809. Tè koop de tapperij „Het Robijntje rust" op het Wit-

veld onder Oostermeer. De geoctroijeerde veerschippers van
Ferwerd op Leeuwarden hebben hun kwartier bij den koper-
slager E. Leensma bij de dubbelde Pijp te Leeuwarden. 1821.
Friens moet een nieuwe school hebben. 1822. Wiebe Jo-
hannes Meijer, kastelein op de Oude Schouw biedt zijn
herberg aan voor het houden van vischmaaltijden.
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13 1809. Te koop de nieuwe garenfabriek van W. Bos en P.
Willemsen te Franeker. 1820. Bij afbraak verkocht de poort
van het gesloopte Blauwhuis onder Dronrijp. 1820. Dijkshoek
krijgt in plaats van het oude een nieuw „Statenfaoofd", 140
roeden lang. 1821. Ds. Holkema te Akkrum wijdt in de kerk
aldaar een nieuw orgel in, vervaardiger Hiilebrands te Leeu-
warden. 1822. Drie zilveren lepels te Pingjum verkaatst.

14 1811. Verschenen bij v. Smallenburg te Sneek: Kleine tafels,
waarin te vinden is de waarde van Fransch geld. 1822.
Andries Lezer gelogeerd bij kastelein P. J. Vaes op het
Schavernek te Leeuwarden verkoopt kittelsteenen brillen.

15 1816. Voor het Franeker Athenaeum gevraagd een teeken-
meester, in staat de beginselen der schilderkunst te onder-
wijzen, tractement ƒ400 en een taaimeester in de moderne
talen, tractement ƒ300.

16 1822. Paolo G. Callay, fabrikant van albast uit Valterra,
staat op de Leeuwarder kermis met een kraam bij de Waag.

17 1816. Overleden te Leeuwarden Jhr. Julius van Burmania,
lid der Staten van Friesland, oud 66 jaar.

18 1812. A. van Steenderen, kostschoolhouder te Harlingen,
toegelaten door de rechtbank als translateur der fransche en
holl. talen. 1818. Opgericht de nutsspaarbank te Leeuwarden.

19 1820. De Wed. C. L. van Altena te Leeuwarden, die een
herdruk wenscht te geven van Waatze Gribberts Brilloft
naar den oorspronkelijken drukvan 1712, vraagt voor de aan-
teekeningen, die zij daarbij wenscht te voegen, in de Leeuw.
Courant opheldering van enkele duistere uitdrukkingen.

20 1818. Benoemd tot hoogleeraar in de godgeleerdheid te Frane-
ker in plaats van Prof. W. A van Hengel, Prof. J. Amersfoort,
hoogleeraar in de Oostersche letterkunde te Harderwijk.

21 1819. Gevraagd een doctor-chirurgijn-vroedmeester te Sta-
veren op een inkomen van ƒ125.

22 1820. Overleden te Heerenveen Jhr. Menno Coehoorn van
Scheltinga, grietman van Schoterland. 1821. Gevraagd in
het tuchthuis te Leeuwarden door den Kommandant J. R. de
Wesener een stokkeknecht, zich aan te melden bij den Pro-
voost Geweldige. 1822. Verkocht te Amsterdam de beroemde
schilderijenverzameling van S. J. Stinstra te Harlingen.

23 1814. Te Leeuwarden komt het bericht dat de vesting Delf-
zijl zich heeft overgegeven.
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24 181!. Het leesgezelschap „Tot bevordering van kunde en
menschlievendheid" te Joure richt een weduwenfonds op.
1819. Ds. E. Nauta te Spannum wijdt het nieuwe orgel al-
daar in met een leerrede in dichtmaat over de Christelijke
blijdschap, in tegenwoordigheid o. a. van den gouverneur
Jhr. v. Humalda. 1820. Aanbesteed het afbreken van de
buitenste Vrouwen Landpoort en het afgraven van een stuk
bastion aldaar. 1821. Prof. G. de Wal te Franeker tot hoog-
leeraar benoemd te Groningen.

25 1810. W. H. Suringar te Leeuwarden wordt eigenaar van
de Friesch Groen fabriek aldaar, eerst toebehoorende aan
Salvus Posthumus. 1811. Verkoop van een groote partij
afbraak op het voormalige landhuis Meerenstein te Wyckel.

26 1809. Gerrit Roukes, brander op het Schoenmakersperk te
Leeuwarden bericht, dat de jenever per aam /'8 is opgesla-
gen. 1810. Bij afbraak verkocht het wachthuisje aan den
Cammingaburg bij Leeuwarden. 1813. De entreposeur-prin-
cipai der tabak in het departement Friesland belooft 100
francs aan hen, die de daders van den diefstal van 650 kilo
rooktabak genaamd Cartine in den nacht tusschen 5 en 6 Mei
uit een der magazijnen te Leeuwarden, aanwijzen, zoodat zij
in handen van de justitie geraken, „zullende des aanbrengers
naam des begeerende worden verzwegen".

27 1818. De toren te Oosterzee moet een zware reparatie
ondergaan. 1820. Eveneens pastorie, kerk, toren en school
te Weidum. De boekdrukker M. van den Bosch te Leeuwar-
den verkoopt: Staten van bevolking van elke stad, dorp,
buurt oî gehucht in Friesland.

28 1822. Harddraverij om een gouden zweep te Dokkum.
29 1810. Aanbesteed het bouwen van een steenen kruitkelder

bij de kustbatterij te Oostmahorn. 1811. Verkocht te Harlin-
gen het voormalig recherchevaartuig, geposteerd op de Abt.

30 1809. Boelgoed ten sterfhuize van douairière van Knyff op
Kamminga-State te Ferwerd. Boekenauctie te Franeker van
j . Schurer, chirurgijn en pedel der Akademie. 1811. Over-
leden te Leeuwarden Mr. Arent Johan van Glinstra, old
grietman van Haskerland.

31 1814. Verkocht 4 kanonneerbooten in de haven van Harlingen.
1816. Aanbesteed het afbreken van den toren te Schettens. 1819.
Kaatspartij te Arum om 3 zilveren lepels en 6 flesschen wijn.
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O wetlerlân, bettcrlân ! Jou bist mj> djûr,
Myn hert dijt sa ài IJTÏ dun romme natùr,
En slket mijn each oan dyn greaiens syn hâld,
Dan hab ik nin erch mear yn 't /jjfse op 'e wràld.

1 1809. A. van Steenderen, onderwijzer te Harlingen, geeft
's avonds in het lokaal van Blocqueville op de Schritzen
rekenonderwijs aan jongejuffers. 1811. Overleden te Olde-
berkoop Vrouwe Hiltje Binckes wed. van wijlen Mr. Elias
Wigeri, procureur-generaal van Friesland, professor juris
honorarius aan de Academie te Franeker. 1815. Twee dagen
na den oproep is op het Raadhuis te Leeuwarden gebracht
200 pond pluksel en 1150 pond linnen, windsels en compres-
sen voor de gewonden. 1822. J. P. Trautman opent te
Leeuwarden een Fransche kost- dag- en avondschool. 1822.
Kastelein A. S. de Boer op de Galamadammen laatverhard-
zeilen 2 zijden vleugels en tuigjes door vischaken van minder
dan 24 voeten en belastingvrije bootjes.

2 1810. De floreenplichtigen van Ferwerd stemmen 2 gecom-
mitteerden tot slatting van de Elinga- of Burmaniavaart,
loopende van den Heereweg, voorbij Jousma-State tot aan
den hoek van de Marrumervaart. 1821. Groot vocaal con-
cert in de schouwburg, Ruiterskwartier, te Leeuwarden, door
de Rubinsteins uit Lemberg in Gallicie, voorafgegaan door
tours d'adresse en mechanische vermakelijkheden van D. L.
Bamberg, mechanicus te Amsterdam. 1822. Het orgel in de
kerk te Nijwier in 1818 gemaakt door J. A. Hillebrands en
hersteld door Lohman & Zonen te Groningen, weer in ge-
bruik genomen.

3 1811. Overleden Johannes Stroband, conrector der Latijnsche
scholen te Harlingen.
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4 1816. Frederic Kaufman uit Dresden geeft in de schouwburg,
Ruiterskwartier, te Leeuwarden een concert op de door hem
uitgevonden harmonicorde, op de harmonie van 24 trompet-
ten en 2 pauken mechanisch bewogen, op het cordaulodion
(een harmonie van pianoforte, fluiten en flageoletten, ook
zelf werkende) en op een automaat, zijnde een Spaansche
trompetter in Spaansche kleeding, die alle mogelijke tonen
op zijn instrument laat hooren.

5 1818. J. H. Mattijsen, pourtraiteur te Leeuwarden, verkoopt
het door hem vervaardigd silhouet van Ds. Lobry aldaar
voor 32 stuivers.

6 1810. Prof. S. Ens houdt te Franeker zijn oratio nauguralis
over het woord van Baco: non fingendum aut excogitandum,
sed inveniendum quid natura ferat vel faciat. Prof. Regen-
bogen draagt het rectoraat over aan Prof. H. W. Tydeman
met een oratie over Marnix. 1817. De compagnons der
Opsterlandsche en Ooststellingwerver vaarten besteden de
nieuwe vaart aan van Venekoten onder Oosterwolde tot de
veren van Appelscha.

7 1817. Verschenen bij F. Hessel te Heerenveen: Geographi-
sche beschrijving der 31 Vriesche grietenijen; bij M. v. d.
Bosch te Leeuwarden: Leerrede over 2 Cor. XII : 9 door
Dr. J. Engelsma Mebius te Rijperkerk, en Handboekje bij het
gebruik der nieuwe maten en gewichten door F. W. Westink
en G. Folkertsma te Leeuwarden.

8 1810. Verschenen bij v. d. Sluis te Leeuwarden: I Cornelii
Ekama, oratio de Frisiae ingeniorum, II Over de zonde en
de verlossing door J. Christus, door een old ouderling der
Herv. kerk.

9 1809. Boterprijs te Leeuwarden ƒ32. 1822. Overleden Christi-
aan Allardi, hoogleeraar in de genees-, kruid-, schei- en
artzenij-mengkunde aan het Athenaeum te Franeker.

10 1822. Voor Jhr. F. G. A. B. Baron van Lijnden, grietman
van Opsterland en voor de gemeente Wijnjeterp worden
klokken gegoten bij A. H. van Bergen te Midwolda.

11 1812. Te Leeuwarden opgericht het bureau van garantie,
verdeeld in twee vakken, dat van de essai en keuring en
dat van het toezicht op de gekeurde goud- en zilverwerken.
1818. Overleden op ter Schelling Eeltje Reins van der Werf,
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vanaf Febr. 1764 leeraar der Doopsgezinden te Baard, Gorre-
dijk, Knijpe, Terhorne en circa 28 jaar op ter Schelling, oud
81'/» jaar, gehuwd met Akke Wiltje.

12 1812. Overleden op Toutenburg Mr. Rinso Ripperda, old
raad en rentmeester der domeinen en ontvanger-generaal
der consumptien in Friesland.

13 1809. Verschenen te Sneek: Leerrede over Psalm 50 : 14—
17 van Ds. P. W. Feenstra aldaar, en: Lucae Fockens, Eligia
ad senem octogenarium T. B. de Blau. 1818. Verkocht de
kaarsensmelterij van Ynse Meintes Ynzonides, staande aan
de noordzijde van Oldeboorn,

14 1809. J. W. Brouwer en P. Wiarda te Leeuwarden geven
uit: Bijdragen tot bevordering van de kennis en verbetering
van den openbaren godsdienst, het leeraarsambt en kerkelijk
bestuur, zijnde een vervolg op het Magazijn voor den open-
baren godsdienst, voormaals te Sneek uitgekomen.

15 1821. Overleden te Buitenpost Vrouwe Maria Wibrandi,
weduwe van Daniel de Blocq van Haersma, in leven old
grietman van Achtkarspelen.

16 1820. De oude onderwijzer van der Harst, die lang dienst
heeft gedaan aan de school in de boerestreek van de Zuider-
Drachten, legt zijn betrekking neer en een oproeping wordt
gedaan voor een opvolger, tractement f 150, aan schoolpen-
ningen 60 et. in het winterhalfjaar, in den zomer 's weeks
5 et. per leering.

17 1820. Verschenen bij Steenbergen van Goor te Leeuwarden:
Keus en Leiding of godsdienst en dweepzucht, in 2 dln.

18 1822. Overleden te Leeuwarden Valentinus Slothouwer,
emeritus rector en curator der Latijnsche scholen, 84 jaar
oud, na 57 jaar aldaar en te Harlingen bijna 3 jaar ge-
noemden post bekleed te hebben.

19 1821. Prof. E. Wassenbergh houdt in de academiekerk te
Franeker een Latijnsche redevoering ter gedachtenis aan zijn
50-jarigen dienst als Hoogleeraar in de letteren aldaar; het
spreekgestoelte was met bloemen versierd. Na de redevoe-
ring werd naar oud gebruik een carmen onder de toehoor-
ders uitgedeeld; professoren en studenten geleidden den
grijzaard naar zijn woning. 1821. De gezinshoofden te Kims-
werd confereeren in de kerk over de torenreparatie. Te
Tirns wordt een nieuwe school gebouwd.
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20 1821. Z.M. de Koning geeft aan 17 gevangenen in hettucht-
huis te Leeuwarden geheele remissie van confinement en aan
13 afslag van 1 en 2 jaar. De vice-president van het regenten-
college maakt dit aan de gegracieerden met gepaste toespraak
kenbaar.

21 1810. De commissie van geneeskundig onderzoek waarschuwt
tegen de druppen, die Auke Sipkes op het Vliet te Leeuwarden
als een onfeilbaar middel tegen de koorts verkoopt, omdat
zich daarin een aanzienlijke hoeveelheid arsenicum bevindt.

22 1813. In de Schuttersdoelen te Leeuwarden verkocht de boe-
kerij, manuscripten, schilderijen en rariteiten, nagelaten door
Petrus Wierdsma.

23 1809. Te koop een koolkleed groot 408 el, een schoonmakers-
kleed van 90 el met 3 draagkleeden en daarbij behoorende ge-
reedschappen. 1820. Verschenen bij J. Römelingh te Groningen :
Latijnsch leesboek voor eerstbeginnenden door S. W. Schip-
pers, rector der Latijnsche school te Bolsward,

24 1821. De Oldeboornster kermis zal wegens den dank- en
bededag op 18 Juni, in plaats van op Zondag 17 Juni, een
week later beginnen. 1822. Verkocht het slot de Spijker te
Ternaard, bewoond door den eigenaar Douwe Siebes Wiersma.

25 1809. Te koop 10 pondematen te velde staand koolzaad aan
den stadssingel buiten Leeuwarden, te bevragen bij J. F. van
Poppenhuyzen op Unia-State te Marssum.

26 1811. De Landbouwmaatschappij kent 4 dukaten en een ge-
schilderde tabaksdoos toe aan J. G. van Sytzama wegens
een bericht over het bebouwen van een half morgen met
Chineesch radijszaad.

27 1809. Aanbesteding in de herberg de Ridder van St. Joris
te Engelum van eenige reparatiën aan den toren aldaar.
1818. Koning Willem I en zijn zoon prins Frederik gaan van
Groningen via Buitenpost, waar zij dineeren bij grietman van
Haersma en audiëntie geven aan de predikanten. Te Leeu-
warden 's avonds 6 uur onder klokgelui gearriveerd, biedt
de burgemeester Z.M. de stadssleutels aan. Overleden te
Rijperkerk Jacoba Gesina van Scheltinga, echtgenoote van
W. L. van Vierssen.

3
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28 1818. Z.M. de koning en de prins wonen de morgengods-
dienstoefening bij in de Groote Kerk te Leeuwarden, onder
't gehoor van Ds. C. Jongsma.

29 1811. De Fransche natuurvorscher Cuvier, op last van den
keizer gezonden om de inrichtingen van onderwijs in Neder-
land te bezichtigen, bezoekt het instituut van Waubert de
Puiseau te Leeuwarden. De leerlingen reciteeren voor hem
in het Fransch en Nederlandsch en hij verklaart dat de uit-
spraak van het Fransch voortreffelijk is. 1818. Z.M. de koning
inspecteert de kazernes te Leeuwarden, geeft te 12 uur audi-
ëntie, waarna groot diner wordt gegeven.

30 1815. In de Herv. kerk te Joure wordt drie dagen gewerkt
door vrouwen en meisjes uit allen stand om pluksel en wind-
sels te maken voor de gekwetsten. 1818. Z.M. de koning
en de prins bezoeken Franeker en bezichtigen het planetarium,
na te zijn gecomplimenteerd door de curatoren van het Athe-
naeum. Daarna wordt Z.M. door de professoren ontvangen
in de senaatskamer, terwijl de studenten op het voorplein in
2 rijen staan geschaard. Vervolgens wordt de reis voort-
gezet naar Harlingen, na bezoek op Klein Lankum bij Prof»
Camper.



JULI.
Afei brede earmslach stean
De mieren op 'e shonken;
't Giet stadich-oan foarùt
By elke tred in swaei.

1 1818. Z.M. de koning bezoekt Holwerd en gebruikt het dejeuner
op het slot Tjessens, bewoond door douarière van Harinxma
thoe Slooten. Aan opreed en plein staat een eerepoort. Voor
den afrit spreekt de Dooptgez. predikant een vers uit. 1820.
Hardzeilpartij te Oude Schouw om een Nederl, vlag, een ge-
schilderde vleugel en bal.

2 1818. Z.M. de koning en de prins bezoeken Sneek. In de
gracht langs het Grootzand liggen een aantal jachten, ver-
sierd met vlaggen en wimpels. Op het stadhuis worden
bloemen aangeboden met een versje van Francijntje de Boer.
Bezoek aan Bolsward. 1819. Overleden op de kust van
Guinee M. O. Veenstra uit Heerenveen, predikant, secretaris
en kassier te St. George Delmina, oud 39 jaar.

3 1818. Harddraverij om de gouden zweep te Leeuwarden, in
tegenwoordigheid van Z.M. den koning. 1821. Benoemd tot
leden der maatschappij van Nederl, letterkunde te Leiden:
G. H. M. Delprat, Waalsch predikant, Ds. J. Brouwer, Doops-
gez. predikant, beiden te Leeuwarden en Ds. H. W. C. A.
Visser te IJsbrechtum.

4 1815. De ingezetenen van de Lemmer stellen ƒ1180 ter be-
schikking van de commissie ter aanmoediging van 's Lands
dienst. 1816. De voormalige Vrijmetselaarsloge in het Zaai-
land te Leeuwarden, omgedoopt in het Hof van Friesland,
wordt door J. E. van Bemmel aanbevolen voor het houden
van bruiloften, concerten enz. 1818. Bezoek van Z.M. den
koning aan Heerenveen, dejeuner bij M. van Coehoorn van
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Scheltinga, grietman van Schoterland, terugkeer naar het Loo,
overal paradeeren langs den weg de rustende schutterijen.
1818. Overleden te Baard, Age Reins van der Werf, leeraar
bij de Doopsgezinden.

5 1819. Benoemd in plaats van Mr. Wicher Meurs tot rechter
te Sneek Mr. Godschalk Horatius van Knijff. Verschenen bij
J. W. Brouwer te Leeuwarden: Doopredenen met aanhangsel
over de wijze van doopbediening door Ds. J. van der Veen
te Gorredijk, en: Lesboek over de Christel, godsdienst door
P. Koumans Brouwer te Joure. 1821. Verschenen bij J.
Proost te Leeuwarden: Des grijzen dankbetuiging aan de
edele maagdenrei voor het eerbewijs van 19 Juni 1821 door
Prof. E. Wassenbergh.

6 1810. Verschenen bij J. W. Brouwer te Leeuwarden: Leer-
rede over Joh. 11 : 35, Jezus weende, door Ds. H. N. Ferff
te Bergum. 1815. De onderofficieren en soldaten der depot-
kompagnie van het bataillon landmilitie no. 3 in garnizoen
te Sneek, 290 koppen sterk, laten een dag tractement staan,
voor welks bedrag 268 el linnen wordt aangekocht voor de
gekwetste wapenbroeders. 1818. Overleden Johannes Cas-
parus Bergsma, grietman en Dijkgraaf van Oostdongeradeel.
1822. De floreenplichtigen van Drogeham confereeren in de
kerk over de aanneming der erfenis van den boereknecht
Thijs Lammerts te Harkema Opeinde.

7 1822. Overleden Petrus Nicolaas Scheltema, garenfabrikant
te Franeker.

8 1822. Promotie der Latijnsche school te Leeuwarden op het
raadhuis. De leerlingen P. Vriesema, J. Postma en H. Pen-
ninga, die tot de academische lessen zijn bevorderd, houden
een afscheidsredevoering; tevens heeft de prijsuitdeeling aan
de beste leerlingen plaats.

9 1822. De publicatie van 26 Maart 1806, krachtens welke de
Leeuwarder kermis ingaat den 2den Woensdag van Juli,
's morgens 10 uur, en eindigt Woensdag 14 dagen daarna,
's morgens 8 uur, wordt gehandhaafd.

10 1815. Van de raadhuispui te Leeuwarden wordt afgekondigd,
dat de Geallieerden andermaal Parijs hebben ingenomen.
1817. Het gezelschap paardrijders van F. Blondin met 16
personen en 22 paarden bezoekt de Leeuwarder kermis. 1819.
De floreenplichtigen van Sondel confereeren over kerkreparatie.
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11 1809. Te koop 5 pondematen te velde staand koolzaad aan
de Potmarge bij Leeuwarden. 1817. Brand der pottenbakkerij
van Cornelis Dirks van der Meulen aan het Bolwerk op het
Z.-O. gedeelte van het Kleinzand te Sneek.

12 1811. Verschenen bij Folkert Annes te Workum : Christelijke
godgeleerdheid door J. H. Regenbogen, hoogleeraar te Franeker.

13 1820. Verschenen bij M. v. d. Bosch te Leeuwarden de 50-
jarige leerrede van Ds. Mebius te Rijperkerk.

14 1818. Thumas van Braband doet in het Zaailand te Leeu-
warden in het lokaal der voormalige loge een luchtballon
opstijgen, welke voorzien is van een kunstige mammeluk, die
nederdaalt, zoodra de bol tot zekere hoogte zal gestegen zijn,
entree 11 stuivers. 1818. Vertoond te Leeuwarden het kabi-
net van wasfiguren van J. van Dinter uit Amsterdam, waarin
o.a. te zien is een ontleedkundig waschbeeld, waarin de inge-
wanden bij den mensen van de borst en buikholte van was
geboetseerd vertoond worden, eveneens een manshoofd met
de hersenen, vliezen, vaten, spieren. Dr. J. Vitringa Coulon
beveelt de bezichtiging aan.

15 1820. Op de Leeuwarder kermis zijn het panorama der slag
van Waterloo, geschilderd door J. Kamphuyzen, en een me-
nagerie met nijlpaard, kwaggapaard, Senegalsche leeuwin,
een panter, een tijgerkat, 20 andere kleine dieren en 50 vogel-
soorten, waaronder „de vogels streuss, man en wijf, zij zijn
bijna 7 voeten hoog, het mannetje weegt meer dan 200 pond;
deze vogels kunnen niet vliegen maar loopen het snelste
paard te gelijk, hebben geen tong en kunnen ijzer en staal
verteeren; de aanschouwers zullen verwonderd zijn, daar men
het kleinste vogeltje er bij zal zien, dat niet grooter is dan
het lid van een duim".

16 1814. Verkocht de neringrijke huizinge bij de Deinumer
Suupmarkt te Leeuwarden: De 4 Heemskinderen. Verhuring
door burgemeesteren van Dokkum der zathe: Het fiuweelen
Kussen te Sybrandahuis. 1817. Op de Leeuwarder kermis
staat het Theatre optique van P. F. Pfeiffer uit Amsterdam,
waar alle natuurverschijnselen, zonsopgang en ondergang,
regenboog, nachtevening enz. vertoond worden. 1819. Ver-
schenen bij Holtkamp te Sneek: Inleiding tot zangonderwijs
voor onderwijzers door B. C. L. Notorp, vertaald uit het
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Duitsch door A. Meiners en H. M. Reidsma met 16 uitslaande
muziekplaten.

17 1814. Op Zondag een zilveren brandewijnskop verkaatst van
wege den kastelein S. Lafleur te Minnertsga. 1818. Regne-
rus Ruardi, chirurgiale instrumentslijper te Joure maakt en
verkoopt Kisäskfs van differente grootte naar een nieuwe
vinding.

18 1818. De leden der voormalige compagnie Friesche vrijwil-
lige jagers vieren te Leeuwarden den derden verjaardag van
hun uittrekken in 1815. De gouverneur reikt aan elk hunner
een zilveren penning uit, voerende aan de eene zijde de
woorden: Voor Koning en Vaderland 1815 en aan de keer-
zijde het wapen van Friesland, welke gedragen werd aan
een Nassauws blauw lint met geele streep.

19 1811. Te koop de beide buitenplaatsen te Wolvega bewoond
door den hr. Huguenin en Meinardus Siderius. 1822. J. G,
Redinger uit Hamburg staat op de Leeuwarder kermis met
een tent, waarin een camera obscura wordt vertoond.

20 1822. M. van den Bosch, boekdrukker bij de Vischmarkt te
Leeuwarden is voornemens een Vriesch-Boers Almanak te
drukken voor 1823 en roept alle liefhebbers der Vriesche
landstaal op hem copie te zenden.

21 1815. De „naarstige" jongeling Tjepko Jacobusz. Oosterloo,
leerling der Latijnsche school te Franeker, (rector Hierony-
mus Wassenbergh) bevorderd tot de academische lessen,
houdt in de Academiekerk een oratie over een citaat uit den
dichter Claudianus. 1815. Uitgegeven bij de Wed. C. L. van
Altena: de overwinning van 18 Juni 1815 door W. W. Noodt,

22 1810. De muzikanten van het Fransch en Hollandsch gar-
nizoen geven in den Prinsentuin te Leeuwarden, tijdens de
kermis, een concert, entree een zestehalf.

23 1822. In de Hollandsche schouwburg onder directie van
Hoedt en Bingley wordt te Leeuwarden opgevoerd: Het slot
Loevestein of de vlucht van Huig de Groot, versierd met een
decoratie van het kasteel, tot slot: De tamboer der landmilitie,

24 1822. Overleden te Leeuwarden Mr. Antonius Driessen, in-
specteur der registratie en domeinen in Friesland.
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25 1822. Onder Noorder Drachten bij de Dwarsvaart wordt een
nieuwe school gebouwd.

26 1809. Aanbesteding in het rechthuis te Kollum der verhoo-
ging en verzwaring van 700 roeden zeedijk bij Munnekezijl.

27 1818. De Ukrainer hengst, afkomstig van den kozakkenhet-
man Grave Platow legt den weg van Leeuwarden naar de
Drie Romers af in 22 minuten en 28 seconden. 1820. De
prins van Oranje komt 's morgens 4 uur met een jacht van
Amsterdam te Lemmer, geeft daar audiëntie aan allerlei cor-
poratie's, komt ten huize van den grietman van Andringa de
Kempenaer en zet zijn reis te 10 ure voort over Staveren
naar Hindeloopen. Daar wordt hij verwelkomd door de
burgemeesters D. J. Duif en J. Alderts en door zes juffers in
de oude kleederdracht. Over Workum en Sneek begeeft Z.H.
zich naar IJsbrechtum, waar het middagmaal op Epema-State
wordt gebruikt bij den grietman van Weideren Rengers, om
van daar te vertrekken naar Leeuwarden.

28 1820. De prins geeft te Leeuwarden audiëntie, woont de
harddraverij bij om de gouden zweep, overhandigt deze aan
den winnaar S. M. Visser te Akkrum en woont 's avonds de
schouwburgvoorstelling bij.

29 1810. Een regiment groot 1400 man infanterie, in groot tenue
en witte slopkousen, uit Leeuwarden, Sneek, Dokkum en
Franeker, stelt zich in bataille voor het stadhuis te Leeu-
warden. Generaal de la Prade Raimond Vivier inspecteert
de manschappen en neemt hun den eed van trouw aan den
keizer af. Na de gehouden toespraak roepen allen uit: „Dit
zweer ik", en „leve de keizer", waarna de muzikanten spelen
Où peut-on être mieux en de troepen langs den generaal
defileeren. 1816. Aanbesteed het afbreken en weder opbou-
wen van het bovenste gedeelte der Oldehoof. 1819. Examen
van leerlingen der Fransche stadskostschool voor jonge da-
mes te Leeuwarden onder directie van Waubert de Puiseau,
ondersteund door Mej. Anna Sequin uit Genève, waarbij een
prijsuitdeeling van stadswege plaats heeft. 1820. De prins
en de gouverneur van Friesland bezoeken Franeker en Har-
lingen. Op de terugreis dineeren zij op het buiten van Jhr.
Collot d'Escury te Minnertsga.

30 1821. De prins inspecteert 's morgens 6 uur het garnizoen
te Leeuwarden.
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31 1818. De heeren compagnons van de Opsterlandsche en
Oost-Stellingwerver vaarten en verlaten besteden aan het
graven van een nieuwe vaart onder Appelscha en het bou-
wen van een nieuw houten verlaat aldaar. 1819. Examen
en prijsuitdeeling voor de leerlingen der Fransche jonge-
heeren-kostschool te Leeuwarden onder directie van P. J.
Baudet, die eerst een rede houdt over de voordeelen der
wetenschappen, waarna de plaatselijke schoolcommissie toe-
spraken houdt. 1819. Verkocht de zathe Munnikshuis-State
onder Boxum groot 105 pondemaat, in gebruik bij Karst
Hommes Kalma. 1822. De dorpstraat van Gorredijk zal ge-
heel worden vernieuwd.



AUGUSTUS.
Op 't noatfjild snijt it stiel
Aloan sa sfcerp troch 't strie.

1 1811. De Leeuwarder en Friesche couranten worden gesup-
primeerd en op last van den prefekt Verstolk wordt voortaan
door D. R. Smeding en M. Kroon het departementaal dag-
blad uitgegeven. Voorts mogen geen journalen of annonces
van verkoopingen enz. worden uitgegeven zonder consent
van den prefekt.

2 1810. Freerk Haijes van der Stal, kastelein in de Roskam
te Franeker, laat „verjagen uit de galop" een paar zilveren
sporen. 1821. De oude schoolhuizinge te Pingjum zal wor-
den afgebroken en een nieuwe daarvoor gebouwd.

3 1812. Boelgoed ten sterfhuize van Ds. J. H. Nieuwold te
Warga. 1818. Te Bolsward wordt de Nutsspaarbank in
werking gebracht. 1820. Prof. W. de Crane te Franeker
benoemd tot lid van de 2de klasse van het Kon. Nederl.
Instituut van Wetenschap, Letterkunde en Schoone kunsten.

4 1814. Bij Pieter Wodmers kastelein te Rien verkocht eenige
honderden tonnen tufsteen.

5 1814. Rapenburg of Dijkstra-State onder Huizum bij afbraak
verkocht.

6 1821. Volgens oproeping van grietman en assessoren van
Leeuwarderadeel compareeren belanghebbenden in de dorps-
kerk te Swichum over de slatting van de dorpsvaart. 1821.
Keuring van dekhengsten en merries te Leeuwarden door
den keurmeester C. Stöcker, ten overstaan van een com-
missie uit Gedeputeerde Staten om premies van /' 100, f 75,
ƒ50 en ƒ25 voor de beste hengsten en merries. Bekroond
zijn de merrie van Tjeerd Sieses Boelstra te Stiens, die van
Lammert Lucas Vennema te Rinsumageest, die van Hans
Siedses Kroodsma te Wanswerd, die van Eelke Simons van
der Woude te Ieslum en de hengst van A. Harinxma te Rijs.
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7 1815. Te koop.de mouterij en bierbrouwerij op de Vleesch-
markt te Leeuwarden te bevragen bij Pier Zeper aldaar, en
de zoutkeet de Zoutberg te Harlingen. 1821. Inwijding van
een nieuw orgel in de kerk te Tzummarum door Ds. Canne,
maker van Dam te Leeuwarden.

8 1820. De katoen-, linnen-, druk-, en verwerij te Franeker
gedreven door de firma Lunter & Co. is ontbonden. Koop-
man Lunter zet de zaak voor eigen rekening voort.

9 1812. De zaagmolen De Poltrok op Schenkenschans onder
Deinum wordt afgebroken.

10 1813. Friesche studenten in de theologie, geboren in 1793—
1795, die vrijstelling verlangen van de conscriptie vervoegen
zich met de vereischte bezwaren in de kosterij der groote
kerk te Leeuwarden bij de deputaten der Herv. Synode in
Friesland. 1816. Aanbesteding der torenreparatie te Burgwerd.

11 1813. Verkocht een „superbe" graverij, groot 40 pondema-
ten, nagelaten door Willem Pander te Follega, met vergraven
en onvergraven klijnland, wateren en het gewas, 3 trekkers-
tenten en verdere turfmakersgereedschappen. 1815. Over-
leden te Leeuwarden Willem Guerin, generaal-majoor en
Prov. kommandant van Friesland.

12 1814. H. F. Pijttersen te Sneek maakt bekend, dat hij in
het huis van zijn grootmoeder Wed. H. Pijttersen de zaak
heeft overgenomen en voortzet, nl. een boendermakerij, ijzer-
kramerij en Neurenberger waren.

13 1813. Boterprijs te Leeuwarden ƒ17,50; een lopen tarwe
ƒ12; een last rogge ƒ174.

14 1809. Verkoop van 10 pondematen te veldstaande boekweit
bij de Klinse van Jhr. A. J. van Sminia te Oudkerk. 1813.
De Schierstins te Veenwouden verkocht. 1819. Verkocht de
zathe Camstra-State onder Firdgum. 1821. Geannonceerd
dat de herstelde Franeker Waterpijp te Harlingen thans wijd
is 4'/s el, of nagenoeg 16 voet min 2 duim scheepsmaat.

15 1812. Verkocht de buitenplaats Woelwijk onder Tietjerk,
bewoond door wijlen Servaas van den Berg, keurmeester
der paarden. De maire van Akkrum Vegelin van Claerbergen
en van Rauwerd, van Loon, laten op 's keizers verjaardag
aan de Oude Schouw 3 fraaie zijden vleugels en tuigjesver-
hardzeilen. 1813. De maire W. Olivier te Sneek laat op
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Zondag verhardzeilen ter opluistering van 's Keizers verjaar-
dag 3 fraaie beschilderde zijden vleugels met zilveren scheer-
houten en tuigjes. 1816. Notaris Mr. J. C. Bergsma te Leeu-
warden verkoopt te Franeker het buitengoed Groot Lankum
sampt hertenkamp en greidland onder Franeker.

16 1809. Overleden te Huizum Jhr. Bartel Douma Tjalling van
Sixma, de laatste mannelijke afstammeling van zijn geslacht,
echtgenoot van Fokel Berber van Beyma. 1816. Overleden
te Leeuwarden Vrouwe Maria Johanna Hermanna Baronesse
Douairière van Plettenbergh geb. Keizer.

17 1819. Op Orxma-State in het Dobhof te Menaldum een groote
hoeveelheid appels verkocht. 1822. De miedgenooten en
eigenaren tot onderhoud van den miedweg over het Rood-
kerkster Veid of de Kolken confereeren in de kerk te Rood-
kerk over het onderhoud van dezen miedweg en de brug over
de Murk. Overleden te Harlingen Petrus Antonius Kestens,
R. K. priester te Harlingen.

18 1816. J. A. Hillebrands te Leeuwarden plaatst een nieuw
orgel in de kerk te Rauwerd. 1822. Op Oenema-State te
Wijtgaard allerlei afbraaksgoederen te koop.

19 1814. In de Witte Arend te Sneek verkocht de pottenbakkerij
van A. Brenninkmeijer aldaar. 1817. Brand in de kant-
kraam van den Joodschen koopman Salomon de Groot op
de Sneeker kermis, met verlies van ƒ 2000 aan kant. 1822. De
lessen der Latijnsche school te Leeuwarden, rector A. Bake,
nemen een aanvang.

20 1815. Bericht ontvangen, dat de compagnie vrijwillige Friesche
jagers te voet, is gecantonneerd voor Valenciennes. 1821.
De lintfabriek van A. Antooni te Bolsward gaat over op
Johannes van Gorkum.

21 1815. Verschenen bij J. W. Brouwer te Leeuwarden: Twee-
tal leerredenen van Ds. P. Koumans Brouwer te Joure, uit-
gesproken bij de viering van 18 Juni 1815. 1822. Rekendag
op de Galamadammen van de Brandwaarborgsocieteit te
Workum, opgericht 1817. Eenige liefhebbers van zeilen te
Sneek laten verhardzeilen een vlag met wimpel en vlaggen-
stok, een sierlijk zijden vleugeltje met zilveren scheerhout en
en fraai tuigje, aangifte bij Liske Stuvenberg Kastelein in de
stadsherberg.



44 AUGUSTUS.

22 1817. Verschenen bij Gebr. van Cleef te 's Gravenhage: Be-
schrijving van een werktuig om steden en groote gebouwen
te verlichten door vlamvatbaar gas uit steenkolen door Jhr.
J. C. Baron du Tour.

23 1821. Te koop de huizinge en pottenbakkerij, gedreven door
Romke van der Werf te Workum.

24 1815. Overleden op Epema-State Onno Tamminga, zoon van
B. W. van Weideren Rengers en L. C. van Weideren Rengers,
geb. Alberda van Bloemersma. 1819. 's Konings verjaardag
te Dokkum gevierd met klokgelui, parade der schutterij,
schijfschieten op het excercitieveld om een zilveren plaat door
het corps schutterij en het afsteken van vuurwerk. 1821. Ter
gelegenheid van Js Konings verjaardag groot vuurwerk bij
de stadsherberg te Sneek 's nachts 12 uur met muziek. De
poort is den ganschen nacht open en de boomen zijn ge-
snoeid „om de vuurpijlen en luchtballen te beter te kunnen
bezichtigen".

25 1815. De wieldraaiers te Leeuwarden slaan den prijs van
het spinnewiel 10 stuivers per stuk op. 1821. De directie
der societeit de Zon buiten de Noorderpoort geeft's morgens
9 uur een kolfpartij om prijs en premie aan liefhebbers.

26 1820. A. Roelofs te Hijum en S. Rienks te Hallum hebben
voor de Gentsche tentoonstelling een viervoets-telescoop ver-
vaardigd, waarin zich de Newtoniaansche, de Gregoriaansche
en de Cassegrainsche inrichtingen vereenigen, geheei in koper
gemonteerd, op een mahoniehouten voet met ijzer. De koning
geeft deze kijker cadeau aan de Gentsche hoogeschool.

27 1820. Bekroond met een bronzen medaille op de tentoon-
stelling te Gent voor gesponnen wol E. Eisinga te Franeker
en F. N. van Loon te Irnsum voor een geleverd model eener
overdekte reddingboot.

28 1822. Uitgegeven bij J. Römelingh te Groningen: Grieksche
woordenschat of Handleiding om op een spoedige en gemak-
kelijke wijze eene menigte Grieksche woorden in het geheugen
te brengen door S. W. Schippers, rector der Latijnsche school
te Bolsward.

29 1821. Verkocht de zoutkeet de Ooijevaar aan de Zoutsloot
te Harlingen. 1822. Overleden op Rinsma-State te Driesum
Otto Anne Wyckerheld Bisdom, bijna 12 jaar oud.
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30 1818. In den tuin van Â. S. Prins te Heerenveen bevindt
zich een boekweitplant waarvan de hoogte is 8x/s voet met
256 bloeiende stengels.

31 1814. Verkocht het logement met kolf baan, het huis en Hof
Roma in de Romastraat te Harlingen, in gebruik bij Wed.
A. Bolhuis. 1815. Overleden op Abbinga-State te Huizum
Jacob Fredrik van Sloterdijck, Statenlid van Friesland, schout
van Huizum, oud 58 jaar. 1818. Geopend de Fransche school
voor jongeheeren te Leeuwarden, onder leiding van P. J.
Baudet.



SEPTEMBER.
Al de pronk fen'e ïïràld fait of
Sj! 't moai fen dat âlde apelhôf.

1 1814. Bij den kastelein Thomas Iedes Bijkersma op afbraak
verkocht de kerk en toren van Tjalhuizum. 1818. Overleden
op Herema Sytzama-State onder Arum A. R. van Dalsen,
oud-notaris te Harlingen, oud bijna 77 jaar, gehuwd met
Dieuwke Pesma. 1819. Groote exhibitie van Nederlandsche
voorwerpen van kunstvlijt in de Stadsdoelen te Leeuwarden
door het ambulant bureau voor inlandsche kunstvlijt te Am-
sterdam.

2 1816. De secretaris Jan Albarda te Marrum verkoopt bij
finalen palmslag ten huize van kastelein A. S. Wierda te
Ferwerd, ten overstaan van notaris H. S. de Walle „het al-
oude en zeer spatieuse kasteel Jouwsma-State" bestaande in
2 verdiepingen, uit 12 à 13 diverse vertrekken, staande aan
de vaart en rijdweg even buiten Ferwerd. 1820. Hardzeil-
partij aan de Leijer Polle tusschen de Flussinger en Heegu-
mer meer om een zilveren scheerhout met zijden vleugel en
fraai verguld tuigje tot prijs, en een fraai scheerhout met
vleugel en een tuigje tot premie.

3 1817. Brand in de katoendrukkerij van Sprikker en Vogel-
zang buiten de Oosterpoort te Sneek.

4 1822. H. Leeman, koopman in de Drie vergulde Schoppen
bij de Brol te Leeuwarden verkoopt het middel tegen var-
kensziekte bereid door F. W. Fokke te Balk.

5 1809. Samenkomst te 9 uur van al de leden der dissenti-
eerende kerkgenootschappen van Hieslum om zich te ver-
klaren of zij den toren van het dorp willen afstaan, en te
10 uur van de Herv. floreenplichtigen om te delibereeren
over de bouwvalligheid van kerk en toren. 1816. Verkocht
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Groot Salverd onder Franeker met koetshuis, stallingen,,
trekkassen, tuinmanswoning, boomgaarden, wandelwegen en
174. pondematen land, bewoond door wijlen Dirk Fontein.

6 1810. Het bataillon gewapende burgermacht van Leeuwarden
zweert tegenover den wethouder P. Cats trouw aan den
Keizer door het opsteken van het geweer, en een „leve de
Keizer!" en bij monde van den luitenant Haaije Beekkerk
met een „dat zweer ik". 1816. Te koop een groote partij
afbraak op Jouwsma-State te Ferwerd.

7 1814. Een persoon van 30 jaar te Leeuwarden in de groote
Hoogstraat weegt 470 pond, is hoog 5 voet en 11 duim en
laat zich bekijken voor 6 stuivers. 1820. Overleden te Dron-
rijp Coert Lambertus van Beijma thoe Kingma. 1822. Kaste-
lein Haantje Minnes in het Lands Welvaren te Grouw laat
3 vleugels en ballen verhardzeilen.

8 1809. Verschillende gemeentebesturen in Friesland loven een
premie van / 150 uit aan hen, die als vrijwilligers willen-
dienen in het Friesche bataillon, dat zich heeft gevormd.

9 1822. Ringrijderij met paard en chais te Cubaard bij kaste-
lein Cornelis A. Adema om een gouden ring en een zilveren
lepel.

10 1819. In Wijmbritseradeel, Doniawerstal en Lemsterland
heerscht het miltvuur onder het rundvee. De provinciale
geneeskundige commissie beveelt ter genezing aan: ader-
lating, koudwaterbaden, een etterdracht te maken bij den
hals door met een els een seton te zetten en daarin een
stuk wrangwortel te steken en de toediening 2 maal per dag
van een mengsel azijn, buskruit en honig.

11 1817. Verkocht de zathe Liauckema-State onder Makkum en
Scheltinga-State onder Arum.

12 1822. De afdeeling Marssum van het Nut viert in de kerk
haar 25jarig bestaan. Een orchest voert een symphonie uit
en Ds. G. van der Tuuk te Berlikum en Ds. W. van der Leij
te Schingen houden redevoeringen.

13 1809. Op de buitenplaats van den hr. van Lijnden te Beet-
sterzwaag bloeit een Amerikaansche aloë met een stengel
van 23 voeten. 1819. Verkoop bij Proost te Leeuwarden
van een verzameling manuscripten, prentwerken, schilderijen,,
variteiten nagelaten door Mr. J. F. M. Herbell, president van-
de rechtbank te Sneek. 1822. Ringia-State te Blessum te
huur gepresenteerd.
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14 1814. Haije Beekkerk, oud luitenant-kolonel en commandant
der onlangs ontbonden nationale garde in Friesland brengt
ter kennisse aan alle leden der Friesche garde, die gediend
hebben in de blokkade voor Delfzijl, dat de achterstallige
soldijen ten spoedigste zullen worden uitbetaald. 1821. De
kerkvoogden van Herbaijum verzoeken opgave van recht-
hebbenden op een grafkelder voor den predikstoel, toebehoord
hebbende aan de familie van den grietman Waltinga. 1821.
Dr. J. Vitringa Coulon houdt 's morgens 10 uur bij den
kastelein Friesema aan de Koemarkt te Leeuwarden zitting
tot het inwinnen van berichten aangaande de varkensziekte
en de uitwerking van het door hem voorgeschreven middel.
1822. Een zilveren bal verkaatst te Ezumazijl door kastelein
S. K. Westra en aan de Oude Schouw verhardzeild 2 zijden
vleugels met zilveren scheerhouten door kastelein W. J.
Meijer.

15 1816. Het kalkwerk van Tjepke Gratama, naast het tichel-
werk de Boterton te Harlingen komt in handen van de firma
de Vries en Snijder. 1822. Verschenen bij G. T. N. Suringar
te Leeuwarden: Gezangen voor de Vriesche Schooljeugd op
het kinderfeest ter gedachtenis aan de herstelling des vader-
lands door W. H. Warnsinck.

16 1813. Fruitverkoop op Epema-State te IJsbrechtum. 1816.
Petronella Moens, de blinde dichteres, geboren te Kubaard,
waar haar vader predikant was, schrijft in de Leeuwarder
Courant een vers op het werk van den Frieschen historicus
Mr. Jacobus Scheltema over Napoleons laatsten veldtocht.
1818. Aanbesteding van een nieuwe school en schoolhuis te
Opeinde.

17 1822. P. van Buuren op den Eewal te Leeuwarden verkoopt
het wonderdoend jichtmiddel genaamd: het vlugge Cajaputi-
balsem.

18 1821. Uitgegeven bij F. Holtkamp te Sneek: Boere Vriesk
yn rym en onrym, plisierig en stigtelijk om te leissen, mei
en Lijst van aode Sprekwudden wat di yn stedske betudde,
prijs 2 stuivers. 1821. Te koop de blauwe en witte albasten
vloer 6'/s el vierkant, liggende overhoeks, pi. m. 500 stuks,
ieder steen 12 duim vierkant op Oenema-State te Wijtgaard.

19 1814. Verschenen: Opwekkingsredevoering op de jaarver-
gadering van het Ned. Zendelingsgenootschap door Ds. J. N.
Mebius te Rijperkerk en Hardegarijp, met portret.
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20 1818. Gehuwd op Groot Veenwijk bij Oudeschoot Jhr. Tjal-
ling Menno Watze van Asbeck en Jnkvr. Elbregt Bienema.
1819. Aanbesteding van het repareeren der paardenwedden
bij de Hoekster- en Vrouwenpoorten te Leeuwarden.

21 1818. Overleden Ds. Sibius van Andringa, die 56'/2 jaar
Friesche gemeenten had gediend en sedert 1816 te Workum
het emeritaat genoot.

22 1818. De Nutsspaarbank te Leeuwarden geopend in een der
lokalen van de soepkokerij. Op den 1™ zitdag heeft reeds
een inleg plaats van ƒ1190.20 in sommen van 10 stuivers.

23 1819. Benoemd tot grietman van Doniawerstal Jhr. Schelte
Hessel Roorda van Eysinga in plaats van Jhr. F. J. J. van
Eysinga die eervol ontslag ontving.

24 1817. Ds. P. W. Feenstra te Sneek reikt in de Groote kerk
aldaar, namens het Nutsdepartement eerbelooningen uit aan
3 visschers uit Staveren voor het redden van drenkelingen.
Bewijzen van toegang te verkrijgen voor een zestehalf bij
Pieter de Jong op de Wip.

25 1809. Verhuring in het diakonieweeshuis te Makkum der
landen afkomstig van 't fonds, geproflueerd uit de gewezen
belasting op het klein gemaal. 1809. Verkocht bij Romar
en van der Sluis te Leeuwarden de bibliotheek van A. Was-
senberg, apotheker te Leeuwarden en Ds. A. de Haan te
Dokkum, benevens 20 schilderijen in olieverf, een Boerhave-
aansche stoof, een electriseermachine, een zonmicroscoop,
2 stukjes kanon en een illumineerkas.

26 1822. Klein Lancum onder Franeker, laatst bewoond door
Prof. A. G. Camper, voor 3'/« jaar te huur.

27 1809. Verkocht 12 pondematen bouwland gelegen onder
Britzum, voormaals Lettinga-State genaamd.

28 1822. Overleden op Klein Herrnana onder Minnertsga, Vrouwe
Magdalena Adriana douairière gravin van Hohenlohe Langen-
berg, geb. baronesse van Haren. 1822. Aanbesteed de repa-
ratie der beide torentjes, staande aan het Bolwerk op de
Dongjumerpijp te Franeker.

29 1817. Harddraverij te Joure om een zilveren tabakspot met
dito komfoor of ƒ75.

30 1815. Verkoop van het landhuis met singels, bosch enz. van
Jhr. du Tour te Oenkerk. 1821. Verschenen: Ter gedachte-
nis van de redding van 3 schipbreukelingen op Urk door
F. N. van Loon te Irnsum.

4



OCTOBER.
Leste blomkes, dy 't yet bîoeie,
'kt Siz for 't lest Jimm' goede nacht,
Nou 't de hjerst komt mei syn fiagen
Is it dien mei jimme pracht,

1817. Arjen Roelofs op de Lije onder Hijum en Sieds Johannes-
Rienks onder Ferwerd, vervaardigers van voortreffelijke
sterrekundige werktuigen, worden benoemd tot broeders van
de Orde van den Ned. Leeuw. 1821. Prof. J. Swijghuizen
Groenewoud te Franeker draagt het rectoraat over aan Prof.
J. Amersfoordt met een redevoering over de bloedwraak bij
de Arabieren. 1822. Prof. J. H. Philipse en Prof. Nic. Mulder
houden hun oratio inauguralis als Hoogleeraar in de rechten
en in de kruid-, schei- en artsenijmengkunde.
1810. De boekverkooper C. L. van Altena vestigt zich op de
Kelders in het huis waar de Rotterdamsche Erasmus uithangt,
waar voorheen de drukkerij en boekwinkel was van de firma
Smallenburg en Wierdsma. 1821. Verschenen bij J. W.
Brouwer te Leeuwarden: Aanmerkingen voor ongeleerden
over de profetische boeken des O. Verbonds door Ds. A.
Brink te Leeuwarden, na diens dood uitgegeven door Ds. P.
Koumans Brouwer te Joure. 1822. Verschenen bij P. Wiarda
te Leeuwarden: Gezangen ten dienste der Vriesche school-
jeugd, geschikt bij de viering van het kinderfeest op 18 Nov.
door P. A. Meeter, onderwijzer te Huizum. Van denzelfden
schrijver: Leer- en leeslesjes voor de jeugd, stukje I en II.
1816. De rentmeester der domeinen van Friesland, Groningen
en Drenthe besteedt aan in de herberg te Hemelum de repa-
ratiën aan het kerkgebou , den toren, de daaraan gebouwde
school en de pastorie aldaar. 1821. Verkocht ten huize van
Tjeerd A. Buursma te Beets een bijenhuis op klippen staande
voor 60 korven, voorts bijenplanken, doeken, krammen, ledige
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korven en opzetters. 1822. Aanbesteding van de afbraak en
vertimmering van Epema-State te IJsbrechtum.

4 1816. De Leeuwarder Courant komt voortaan alleen Dins-
dags en Vrijdags uit, door den algemeenen vrede en wegens
een meer gevestigde orde van zaken in Europa en wijl de
nieuwspapieren niet zoo menigvuldig zijn als voorheen. 1819.
Prof. S. Ens te Franeker draagt het rectoraat over aan Prof.
J. W. de Crane met een rede over de weldadige en bewon-
deringswaardige wijsheid van den Schepper, zichtbaar in het
behouden van 's menschen lichaam.

5 1813. Verkocht de buitenplaats Toutenburg van Jhr. R. Rip-
perda onder Rijperkerk; de inboedel 2 November. 1818. Ver-
kocht bij J. Proost te Leeuwarden de atlassen, kaarten,
prenten en liefhebberijen, nagelaten door wijlen Mr. Fran-
ciscus Rinia van Nauta, old burgemeester en Statenlid van
Friesland.

6 1822. Wegens overlijden van den onderwijzer E. A. Kuiper
te Follega, wordt een oproeping van sollicitanten gedaan,
vast tractement /'235 benevens de schoolpenningen van 35
leerlingen, die ieder 30 cent per kwartaal betalen.

7 1816. Burmaniahuis te Leeuwarden verkocht. 1819. De Friesche
leerlooiers en huidenkoopers berichten dat zij geen huiden
willen ontvangen tenzij de snuiten, de horens tot het haar
en de pooten tot boven de klauwen zijn afgesneden.

8 1818. Prof. J. Amersfoordt te Franeker houdt een inaugurele
rede over de geschiktheid van den Christelijken godsdienst
voor de behoeften des volks. 1822. Tot lid der Tweede
Kamer gekozen, ter vervulling van de vacature van Jhr. S.
H. R. van Eysinga, Jhr. Willem Hendrik van Heemstra.

9 1818. Verschenen bij M. van den Bosch te Leeuwarden:
I. Nagelaten Gedichten van vrouwe K. H. B. wed. R.; II. Onder-
ling gesprek tusschen een boer en een koopman over de
geringe bezoldiging voor de leeraars van den Herv. gods-
dienst; IlI. Godvruchtige brieven door J. C. Venema, predi-
kant te Rinsumageest. 1820. Verschenen bij J. W. Brouwer
te Leeuwarden: I. Jezus leeft en wij zullen leven of 1 Cor. XV
tot een leesboek voor Christenen bewerkt door Ds. T. E.
Mebius te Beers en Jellum; II. Antigone door Mr. A. van
Halmaël Jr. 1822. IlI. Bijbeloefeningen over Luc. I, door Ds.
T. E. Mebius te Beers en Jellum.
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10 1819. Het Nutsdepartement te Leeuwarden looft een eereprijs
van 40 gouden dukaten uit, en een premie van 10 gouden
dukaten voor de best gekeurde geschied- en aardrijkskundige
beschrijving der provincie Friesland.

11 1814. Bezoek van Koning Willem I en zijn gemalin aan
Leeuwarden. Aan de Vrouwenpoort worden de paarden van
de koets gespannen, die vervolgens door het volk wordt voort-
getrokken tot aan het huis van burgemeester B. Buma, waar
de vorstelijke personen logeeren. 1815. Aanbesteding der
geheele vernieuwing van het Cherchershoofd bij de Ketting-
brug te Harlingen.

12 1814. Bezoek van Koning Willem I en zijn gemalin aan Har-
lingen. Een corps van 70 zeelieden onder bevel van schipper
Bauke de Beer, krijgen verlof het rijtuig af te spannen en
voort te trekken. 1818. Overleden te Beetsterzwaag Frans
Godard Willem Baron van Lijnden van Hoevelaken, gepen-
sioneerd generaal-majoor. 1820. Inwijding van het monument
van den Frieschen paedagoog J. H. Nieuwold in de Groote kerk
te Leeuwarden; de rede wordt gehouden door Ds. Visser te
IJsbrechtum. 1822. Mr. P. Andreae, notaris te Leeuwarden,
neemt over in provisioneele bewaring het protokol van Mr.
D. Fockema, notaris aldaar, wegens diens benoeming tot lid
der Tweede Kamer.

13 1817. Nadat Prins Frederik met een vierspan Leeuwarden
is binnengereden, onder vreugdejuich der menigte en afge-
stapt ten huize van den gouverneur van Humalda, vertrekt
hij 13 Oct. naar Harlingen. 1820. Prof. Elias Annes Borger
te Leiden overleden. 1821. Een buitenplaats aan den trek-
weg onder Wanswerd verkocht.

14 1821. Verschenen bij P. Wiarda te Leeuwarden: Eerst onder-
wijs voor jonge kinderen in verband met de woordenlijst van
Ds. Visser te IJsbrechtum, door P. A. Meeter te Huizum.

15 1821. T. Feenstra benoemd tot burgemeester van Leeuwarden.
16 1815. Tot curatoren van het Franeker Athenaeum benoemd:

A. G. Camper, A. J. Conradi en Jhr. F. G. A. Boelens van
Lijnden. 1816. Prof. de Crane te Franeker draagt het recto-
raat over aan Prof. van Hengel met een rede over Johannes
Maurits van Nassau den Braziliaan.

17 1809. Bij auctie verkocht 30 schilderijen in olieverf door den
boekhandelaar D. van der Sluis te Leeuwarden. 1810. Ver-
kocht de extra groote en sterk gebouwde huizinge „de oude
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Lombard", staande op Grettingabuurt onder Almenum. 1814.
Vice-admiraal Verdooren, kommandant en directeur van de
marine bij het noordelijk departement verkoopt te Harlingen
de kanonneerboot no. 138. 1822. In de Groote kerk te Leeu-
warden heeft de uitreiking plaats van een zilveren medaille
aan . de onderwijzers W. van der Haarst en H. M. Reidsma
te Sneek als schrijvers eener prijsverhandeling' over het doel
en den gang der leerwijze van Nieuwold, bekroond door de
provinciale commissie van onderwijs in Friesland. Een koor
van onderwijzers, begeleid door orchestmuziek, laat zich hooren.

18 1815. De kompagnie Friesche vrijwillige jagers komt na een
afwezigheid van ruim 3 maanden van de Fransche grenzen
terug. Op een half uur afstand van Leeuwarden worden zij
verwelkomd door garnizoen en schutterij met muziek, waarna
zij op een diner ten raadhuize worden onthaald. 1819. Be-
noemd tot grietman van Kollumerland en N. Kruisland Jhr.
Willem Hendrik van Heemstra in plaats van Frans Julius
Johan van Scheltinga, die eervol ontslag ontving. 1820. Hard-
zeilen te Grouw om 3 zijden vleugels met zilveren scheer-
houten en fraaie tuigjes.

19 1810. Overleden op Dekema-State onder Weidum Vrouwe
Aukje van Poutsma, echtgenoote van C. L. van Beijma thoe
Kingma. 1821. Kerkvoogden der Herv. Gemeente te Har-
lingen publiceeren, dat de vloer der Nieuwe kerk is opge-
hoogd en de kosten voor ieder graf komen op ƒ1.50.

20 1815. Vijf Lemsters als vrijwilligers uitgetrokken worden in
hun woonplaats ingehaald met muziek van pijpers en tam-
boers door het plaatselijk bestuur en een detachement van
den landstorm. Vervolgens worden zij gerecipieerd aan het
Hof van Holland, door 30 meisjes met bloemen bestrooid
en in het logement de Wildeman toegesproken door Mr. A.
J. Andreae en Mr. C. P. E. Robidé van der Aa. 1819. De
groote kastanjeboom voor de brouwerij de Wereld te Frane-
ker bloeit dit jaar voor de tweede maal. 1821. De afbraak
van Oenema-State te Wijtgaard is in vollen gang.

21 1810. De miniatuurschilder Schmitz te Leeuwarden op de
Weert boven den brouwer T. F. van der Feen beveelt zijn
kunst aan. Verschenen bij J. W. Brouwer te Leeuwarden:
De leer der Herv. kerk naar den Heidelbergschen Catechis-
mus door Ds. F. Liefsting te Rauwert, dl. IlI, en Beknopt
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en eenvoudig onderwijs in den godsdienst door Ds. J. P-
Bruinwold Riedel te Kollum. 1813. De kerkvoogden van Schal-
sum en de prebendarius van het Heere Gerritsleen verhuren
een zathe en landen met huizinge en schuur gelegen te Hij-
mert onder Burgwert, groot 80 pondematen.

22 1813. Verhuring van de zathe Boelema-State te Stiens, groot
42 'la pondematen, toebehoorende aan het Ritske Boelema
Gasthuis te Leeuwarden. 1820. Inwijding van het kerkorgel
te Drachten, gesticht uit vrijwillige giften der gemeente en
een aanzienlijke gift van vrouwe E. P. van Sminia te Leeu-
warden, maker Hillebrands te Leeuwarden, feestredenaar
Ds. H. Heppener, die deze plechtigheid beschouwde als een
feestuur van godsdienstige liefde, vreugde en hoop.

23 1818. Prijs der boter te Leeuwarden ƒ43 à ƒ44, kaas /23
à f 27, rogge 208 goudguldens het last, tarwe f 10.13 st.
het lopen.

24 1818. Verkocht Siersma-State te Deinum met heerenhuizinge,
zomerhuis, hovinge, boerenwoning en schuur, begerechtigd
met een zwanejacht en vrije opvaart, in gebruik bij Meinsma
als medeeigenaar en Marten Annes van der Hogt als huurder.

25 1821. Het in 1819 opgericht weduwen- en weezenfonds voor
politieke, justitieele en finantieele ambtenaren onder de zin-
spreuk „Voor het toekomende", neemt nog als deelgenooten
op onderwijzers, rectoren, praeceptoren, procureurs, docto-
ren, gemeenteraadsleden, wijk- en brandmeesters. 1822. Te
koop de buitenplaats Welgelegen aan de vaart te Deinum,
eigenares Wed. H. Beekkerk te Leeuwarden.

26 1813. Verschenen bij R. J. Schierbeek te Groningen: I Leer-
redenen voor jongelieden door Ds. A. Verwijs te Dokkum,
II Licentius of de onberaden zoon, een zedelijk verhaal door
Ds. F. C. K. Beilanus te Peasens. 1814. Overleden in het
St. Anthonie Gasthuis te Leeuwarden Sytske van den Berg,
oud 86 jaar, weduwe van den Frieschen kunst- en glasschil-
der Thomas H. Gonggrijp. 1816. Bij een verkoop van land
te Berlikum wordt voor het bouwland omstreeks ƒ350 per
pondemaat geboden. 1819. Verschenen bij J. Oomkens te
Groningen: De 21 eerste psalmen ter stichting van Christenen
bearbeid door Ds. T. E. Mebius te Beers. 1821. Verschenen
bij J. W. Brouwer te Leeuwarden: De geschiedenis van
's Heilands verzoeking in de woestijn door Ds. H. Ilpsema
Andreae te Warga.
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27 1821. Het echtpaar Ravel voert in de Schouwburg in het
Ruiterskwartier te Leeuwarden exercitiën uit op het gespan-
nen koord en geeft ballets en Italiaansche pantomimes, uit-
gevoerd door kinderen van 5 tot 8 jaar. Verschenen bij
F. Hessel te Heerenveen: Vijf leerredenen over Romeinen IX
door P. J. van der Woude, leeraar bij de Doopsgezinden te
Oldeboorn.

28 1809. Verhuurd voor 6 jaar „de heilige kamp" nabij Beetgum.
1816. Overleden op Beuckenswijk te Sondel, Johan Petrus
van Hylkema, statenlid van Friesland, grietman van Gaaster-
land, oud 67 jaar. 1818. Verkocht Herema Zytzama-State te
Arum, met stalling waarboven klok en uurwerk, wagenhuis,
knechtswoning, hovinge, plantagie, singels, gracht, poort,
duivenmat, begerechtigd met een vrij zwanemerk en visscherij,
bewoond door wijlen A. R. van Dalfsum. 1821. Orgelinwij-
ding te Oppenhuizen door Ds. W. Ferwerda aldaar, naar
aanleiding van 1 Sam. 16 : 174, maker van het orgel A.
van Gruisen te Leeuwarden. Na een orgelconcert te 6 uur
's avonds, „vervrolijkte men zich verder aan een vriendelij-
ken maaltijd, welke tot laat in den nacht voortduurde".

29 1810. Geëxamineerd door de departementale commissie van
geneeskundig onderzoek in Friesland Dr. Jelle Banga te
Franeker als vroedmeester en Petrus de Vries te Bolsward
als heelmeester. 1817. Overleden te Leeuwarden Mr. Anto-
nius Driessen, voorheen Raad in den Hove van Friesland,
laatstelijk lid in de rechtbank van den eersten aanleg aldaar,
oud 85 jaar. 1818. Benoemd tot ontvanger-generaal in Fries-
land Mr. J. H. van Boelens.

30 1809. De floreenplichtigen van Rijperkerk delibereeren in de
dorpskerk aldaar over het aanleggen van een rijdweg langs
de Slachte van Hardegarijp naar Rijperkerk. 1813. Verkocht
in het lokaal bij den Hortus der gesupprimeerde Akademie
te Franeker de planten, zoo warme als orangerie-gewassen
in dien hortus; de catalogus te bekomen bij den boekhande-
laar D. Romar aldaar.

31 1814. Verkoop der heerlijke zathe Bonia-State en het Blauw-
huis onder Marrum. 1816. Overleden te Leeuwarden Jhr.
Hector van Sminia, lid van de Staten-Generaal, grietman van
Idaarderadeel.
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De hjerst is R>er harren
Mei sîinend fortarren.
Nou diizje de dampen oer 't dodzjendc lân;
Hu)eT 't simmernocht sige
ELn hjersipioaits fortige
Stjûrt ploechfeint syn ris mei doelfêste hàn.

1 1816. Carl Schuts uit Dresden, portretschilder in miniatuur
gelogeerd in het Sneeker Veerhuis te Leeuwarden, oefent
aldaar zijn kunst uit. 1817. Dr. V. van der Plaats te Mak-
kum maakt gebruik van den magnetischen slaap van Wapke
Teakes aldaar ten bate van vele patiënten.

2 1818. Boelgoed ten sterfhuize van wijlen A. R. van Dalfsurn,,
op Herema Zijtzema onder Arum. 1822. In het Lemster
veerhuis bij W. Morre is gelogeerd F. Kuhnle met een nieuw
assortiment mechanische speelwerken, spelende 16 aria's,
zichzelf van toon veranderend.

3 1821. Bij M. v. d. Bosch, boekdrukker aan de Vischmarkt
te Leeuwarden, uitgegeven de almanakken voor 1822, „bere-
kend door den bekenden mathematicus" Evert Sjerps Ferwerda.

4 1815. Verkocht op Wiedfeld-State onder Cornjum behoo-
rende aan Jhr. Vegelin van Claerbergen 71 iepen en 14
esschen. 1816. Overleden te Harlingen Sybrand Hingst,
bont- en steenfabrikant aldaar. 1821. De onderafdeeling
Leeuwarden van het Friesche Bijbelgenootschap begint weer
de in 1819 opgerichte zondagschool voor jongelingen en vol-
wassenen boven de 15 jaar in de nieuwe stadsschool in de
Speelmanstraat en voor meisjes of mannen boven de 14 jaar
in een lokaal in de Beijerstraat, alwaar kosteloos onderwijs
wordt gegeven in lezen, schrijven en rekenen, 's avonds
7—9 uur.
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5 1813. De heerlijke zathe het Waanvliet aan de trekvaart
naar Bolsward onder Workum groot 113 pondematen wordt
gebruikt door de medeeigenares Wed. Douwe Atses voor
een jaarlijksche huur van f 700.

6 1818. K. Stolte en S. O. Schaafsma, timmerlieden te St. Anna
en Makkum, eigenaars van Heerema Sytzema-State onder
Arum bieden deze State te koop aan. 1820. Prof. J. W. de
Crane te Franeker draagt het reetoraat over aan Prof. J. C.
Swijghuisen Groenewoud met een rede over den letterkundi-
gen roem en verdiensten van de geslachten Vossius en Junius.

7 1821. Verschenen bij F. Holtkamp te Sneek: Vrolijk uitzicht
of invallende gedachten van een 96-jarigen grijsaard, door
A. van Velden, predikant te Hallum.

8 1815. Verkocht namens vrouwe Alletta Catharina van Schel-
tinga, wed. van Marcus van Heioma te Heerenveen, als moe-
der van hare minderjarige kinderen, de herberg bij de brug
te Noordwolde, het zomerhuis en het Compagnonshuis en de
Weemersteeg of opslag aldaar.

9 1812. Verkocht de pretieuze inboedel van Petrus Wierdsma
op de Nieuwstad te Leeuwarden, bestaande in een aanzien-
lijke partij oude porceleinen, koper, tin, glaswerk enz. 1821.
De vrouwenschool te Woudsend vacant zijnde, worden solli-
citanten opgeroepen, tractement ƒ75 jaarlijks, benevens 10 et.
schoolpenningen in de week van ieder leerling, aantal pi. m.
40. Verkoop van de pottebakkerij met pak-, pot- en zomer-
huis en bezijden een plek grond gelegen aan de Stadswal
te Sneek, eigenaar Klaas Potma.

10 1822. Uitgegeven door T. J. Tuinstra te Franeker: Geschied-
kundig verslag der voornaamste uitgaven van de Biblia
Polyglotta, gedeeltelijk uit het Fransch vertaald en met bij-
voegsels en aanteekeningen vermeerderd door Ds. G. Outhuys
te Minnertsga.

11 1813. De voogden van het St. Anthony Gasthuis te Bolsward
verhuren in de vergaderkamer van het gesticht, ten overstaan
van G. S. Rolsma, keizerlijk notaris, 3 zathen: een te Wea-
gens onder Winsum (53 pondematen), een te Exmorra (65
pondematen) en Groot Ecquarda onder Bolsward (101V» pon-
dematen). 1816. Verkocht door secretaris P. J. Mebius, notaris
te Marssum 200 zware iepen op Groot Terhorne onder Beet-
gum bij de publieke vaart.
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12 1822. Het teekenonderwijs der Nutsteekenschool voor de
burgerlijke bouwkunde, begonnen in 1818, wordt gehouden
in de Latijnsche school onder leiding van J. van der Wielen.

13 1810. Overleden te Leeuwarden Dr. Ulco Cats, 72 jaar. 1812.
Verkocht de bosschen, wei-, hooi- en bouwlanden te Noord-
wolde van wijlen Marcus van Heioma te Heerenveen. 1817.
Verkoop van vee, boerengereedschap en huisraad op Grolda-
State te Menaldum. 1819. Bij koninklijk besluit een gouden
medaille toegewezen aan H. R. Idzerda, heelmeester te Rau-
werd, J. Banga, mêd. doctor te Franeker, A. W. Wyndels en
D. J. van der Meer, mêd. doctoren op 't Heerenveen, D. H.
van der Meer, heelmeester te Drachten voor het zonder be-
looning inenten van het grootste getal personen in Friesland
gedurende 1818.

14 1822 Verschenen bij J. W. Brouwer te Leeuwarden: Ge-
zangen voor de Vriesche schooljeugd op het dubbel volks-
feest van 17 en 18 Nov. door M. Martens te Holwerd, school-
opziener van het 3e schooldistrict in Friesland.

15 1820. Aanbesteding van een nieuw schoolgebouw teHollum
op Ameland.

16 1809. Het Nutsdepartement te Heerenveen viert het 25-jarig
bestaan der Maatschappij in de Herv. kerk met een redevoe-
ring van Mr. Idzerd Eekma van Leeuwarden en het zingen
van liederen, gedicht door Mr. J. van Haeften te Heerenveen.
1813. Meekma-State onder Ferwerd bij afbraak verkocht.
1818. Ds. Benjamin Nieuwold te Zuidbroek beroepen te Leeu-
warden. 1822. Overleden te Bergum Willem Livius van Sminia,
grietman van Tietjerksteradeel en houtvester van het 1ste
district van Friesland.

17 1809. Te Leeuwarden gedrukt het silhouet van wijlen Ds. B.
van Weemen aldaar. 1814. De afschudding van het Fransche
juk luisterrijk te Leeuwarden herdacht met klokgelui, vlaggen-
tooi, dankstond in de kerken en illuminatie. 1814. F. Hessel
te Heerenveen richt aldaar een boek- en papierwinkel op.

18 1822 Verkrijgbaar: Jeugdige gedichten van Ds. G. Outhuys
te Minnertsga voor ƒ1.40 in plaats van ƒ2.10.

19 1820. Uitgegeven bij J. W. Brouwer te Leeuwarden: Proeve
eener opheldering en verdediging van het Scheppings- en
Zondvloedsverhaal door Ds. Petrus Brouwer te Blija en
Hoogebeintum.
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20 1816. Bij verkoop geboden op de zoutziederij bij de Franeker
Pijpen te Harlingen ƒ2150; op het tichel werk de Boterton
aan de Trekvaart te Midlum ƒ 7553 en op het kalkwerk daar-
naast ƒ408.

21 1820. Prijs der boter te Sneek ƒ35.

22 1820. Benoemd tot grietman van Schoterland Pompeus Onno
van Vierssen en in plaats van dezen tot grietman van Stel-
lingwerf-Westeinde Mr. Nicolaas van Heioma.

23 1813. Overleden te Leeuwarden Isaac Salomon Duparc, secre-
taris der Nederl. Israelietische hoofdsynagoge aldaar. Ver-
schenen bij W. Zuidema te Groningen: Feestboekjen, een
geschrift voor het volk door F. A. Krummacher, uit het Duitsch
door Ds. T. E. Mebius te Beers en Ds. W. G. Reddingius
te Bierum. 1821. Teake Cornelis Bölger toegelaten als heel-
meester ten platten lande.

24 1813. Verschenen bij J. W Brouwer te Leeuwarden: Rus-
sisch en Hollandsch Woordenboekje, prijs 8 stuivers.

25 1821. De Amsterdamsche kapper J. Kerkhoven bezoekt de
Friesche steden met een nieuwe collectie naturel-paruiken,
alsmede Fransche en Engelsche toeren.

26 1810. Dr. R. Muntz, secretaris van Wonseradeel verkoopt
145 iepen, staande op den singel van Waltha-Slot te Tjerk-
werd. 1817. Overleden te Leeuwarden Mr. Matthijs Ypey,
grifier der Staten van Friesland, 55 jaar oud.

27 1820. Bevallen ten huize harer moeder op Crack-State te
Heerenveen, Vrouwe Agatha Dido Cecilia Buma, geb. Bou-
ritius van Idema.

28 1820. Chalon-Maffey laat in de schouwburg in het Ruiters-
kwartier te Leeuwarden een persoon een luchtwandeling doen
met de voeten tegen het plafond en het hoofd naar beneden.
„Hij houdt zich in de lucht vast, evenals Mahomed onder
het gewelf van de moskee".

29 1820. Verkocht te Heerenveen door notaris Mr. P. J. Metz
het Wolvebosch onder Langezwaag en Nieuwehorne.

30 1822. Verschenen: Isidoor, de boer van Ried, door J. Huber.
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De kiclà ctriuwi clts syn waermc mente J?n.

1 1820. De hengstehouderij van Keimpe Pieters Pasma te
Dantumawoude wordt na een 40jarig bestaan opgeheven.
1820. Verschenen bij J. W. Brouwer te Leeuwarden: Hulde
aan de nagedachtenis van J, A. Nieuwold bij gelegenheid
van de monumentwijding in de Groote kerk aldaar door Ds.
M. Martens, schoolopziener te Holwerd.

2 1816. Het stadsbestuur van Leeuwarden besluit tot de op-
richting van 2 stadsscholen en een Fransche jongedames
kostschool. 1818. Floreenplichtigen delibereeren over den
verbouw van kerk en toren te Wolsum, 1820. De bank
van leening te Franeker voor 10 jaar verpacht.

3 1809. Andringa-State te Oldeboorn bewoond door Jhr. T.
M. Lycklama à Nijeholt. 1814. Verkocht in de weeskamer
te Staveren het voormalige arme- of weeshuis aldaar.

4 1816. De griffier P. F. Martin te Hallum verkoopt in het hof
binnen de Camstrapoort aldaar 86 iepen en esschen, bene-
vens 52 vruchtboomen.

5 1822. J. C. Holste te Beetsterzwaag door de maatschappij
van landbouw te Amsterdam bekroond met een prijs van 4
dukaten voor zijn prijsverhandeling over het aanleggen van
een boomkweekerij.

6 1822. Verschenen bij F. Holtkamp te Sneek: Bijbeloefenin-
gen over den brief aan de Philippensen door Ds. Visser te
IJsbrechtum.

7 1810. Overleden te Leeuwarden vrouwe Duconia Martena
Dorothea, baronesse du Tour, geb. van Sixma. 1814. Over-
leden te Buitenpost Mr. Daniel de Block van Haersma, oud
grietman van Achtkarspelen.
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8 1820. Sophia de Geus aangesteld als Fransche kostschool-
houderes te Dokkum. 1821. J. Löwenstam uit den Haag,
benoemd tot opperrabijn van Friesland houdt zijn intreepre-

• dikatie te Leeuwarden over Ps. 40 : 10 en Ps. 119 : 105.
1821. Verkocht te Hindeloopen een stuk greidland, groot 3
bunders, genaamd het Kruidmolenstuk, gelegen ten Z.O. van
Staveren buiten de Zuidermeer.

9 1809. Op den singel van Orksma-State te Menaldum 112
zware iepen verkocht. 1818. Honderd iepen verkocht van
de singel van Vredenhiem onder Oudkerk en 64 beuken
achter het huis van Jhr. C. S. van Hiemstra te Oenkerk.

10 1813. Dr. H. Gonggrijp te Leeuwarden publiceert in de
Leeuwarder Courant, dat de geruchten, die jarenlang aan-
gaande hem geloopen hebben als zou hij bij de verplaatsing
der lijken van het huis van Oranje in de Groote kerk aan
menschonteerende en schandelijke buitensporigheden aan de
beenderen zich hebben schuldig gemaakt, laster zijn; hij looft
100 ducaten uit aan dengene die kan aantoonen, dat hij bij
dit voorval tegenwoordig is geweest. 1813. Bij J. W. Brou-
wer te Leeuwarden zijn te bekomen: een dichtstuk getiteld
Aan het volk van Nederland, en oranjelinten met gedrukte
deviezen. 1821. Overleden te Bolsward Joanne de Gavere
weduwe van wijlen J. Eelcoma, rector te Bolsward.

11 1820. De bouwkundige teekenlessen van den onderwijzer
W. Fellinga te Leeuwarden nemen een aanvang in het lokaal
de Caserne op de Put.

12 1813. Uitgegeven bij F. W. van Smallenburg te Sneek:
Welke gevoelens en hoedanig gedrag betamen den Christen
in tijden van oorlog en verandering van zaken in zijn vader-
land, leerrede over Hand. 21 : 146 door Ds. Visser te Us-
brechtum.

13 1816. De erven A. Ferwerda geven naast de courant van
Smeding een Leeuwarder Courant uit. 1817. Verkocht 516
iepen op de singels der buitenplaats van Mevr. wed. Bouri-
tius te Kollum.

14 1810. De inspecteur in het 5de arrondissement der poste-
rijen besteedt aan de postrit van Leeuwarden naar Meppel
en terug, ten huize van J. Crancrinus, brievengaarder op het
Heerenveen.
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15 1818. D. Niebuur, Medicinae doctor te Harlingen, wiens
dochtertje in 1803 een der eersten was die in Friesland werd
ingeënt (het middel was nog niet a'gemeen bekend in Neder-
land) raadt in de Leeuw. Courant zijn „natuurgenooten op
het ernstigste aan om van dat goddelijk middel gebruik te
maken". 1821. Verhuring van het Huis Ten Noord, aan de
trekvaart te Oudwoude met 28 bunder land, voorts een snik
met het veer van Oudwoude naar Leeuwarden en Dokkum,
zijnde in het Huis reeds vele jaren tap- en winkelneering
gedreven. Briefjes in te leveren op Vogelsang-State te Oud-
woude.

16 1820. In den ouderdom van 104 jaar overleden te Oudehaske
Annigje Jakobs, geb. te Wanneperveen, wed. van Pieter
Stoffels.

17 1812. Te koop bij J. de Jong te Oldeboorn een electriseer-
machine met een schijf, houdende in diameter 18 duimen,
alsmede de daarbij zijnde apparaten, voor 3 jaar gemaakt.

18 1818. Prijs der boter te Leeuwarden /36; rogge 200 goud-
guldens het last, tarwe ƒ 10. 1822. Op Heemstra-State over-
leden Jhr. Schelto van Heemstra, luitenant bij de 14de afdee-
ling nationale infanterie.

19 1813. Overleden in het hospitaal te Landau Edo Alma Bou-
ricius van Idema uit Heerenveen, student, 21 Mei 1813 als
garde d'honneur door den prefect van Friesland gedesigneerd,
19' '2 jaar oud.

20 1810. Verkocht 2"2 pondematen greide, de Helsdeur genaamd,
onder Hallum. 1820. Overleden te Leeuwarden J. Veltman,
R. K. priester aldaar. 1821. Gehuwd te Dronryp Mr. Ulrich
Herman Wielinga Huber en Anskje Duys Vegelin vanClaer-
bergen, douairière van Eek.

21 1810. Verschenen bij H. Post te Leeuwarden: Nagedachtenis
van Ds. Henricus Muntingh, overleden 8 Dec, predikant te
Marrum. 1813. Verschenen bij wed. van Altena te Leeu-
warden: De verzen, uitgesproken in de nutsvergadering te
Leeuwarden op 8 Dec, getiteld: „Aan Nederland". 1820. Ds.
P. Koumans Brouwer houdt in de Herv. kerk te Joure een
lijkrede op Prof. E. A. Borger naar aanleiding van Joh. 5 :35,
„afgewisseld door somber koorgezang van jonge kinderen".
1822. Floreenplichtigen van Pietersbierum vergaderen in de
school in zake het rapport over het herstel van kerk en
toren aldaar.
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22 1809. Verkocht de huizinge en pottenbakkerij genaamd het
Jouster Veerhuis op het Kleinzand te Sneek 1813. H W.
Schut, goudsmid bij de Kettingbrug te Leeuwarden verkoopt
kleine gouden medailles met beeltenis van Z. M Koning
Willem I, geschikt voor heeren om op een lint en voor dames
in een medaillon te dragen. '1818 Wt gens eervol ontslag
van Izaak Berends van Staveren als voorzanger, beestensnijder
en schoolmeester der Joodsche gemeente te Bolsward, wordt
een oproeping gedaan voor die betrekking op een salaris
van ƒ300.

23 1819. Verschenen bij A. C. J. Lobry te Leeuwarden: Nage-
latene leermknen van Ds. N. Lobry aldaar. 1821. J. van
Haagen op de Eewal te Leeuwarden fabriceert Friesche choco-
lade, verpakt in couverten, met het Friesche wapen, wegende
per pakje 5 ons.

24 1813. Verkocht de oude cichoreibranderij met huis van Douwe
Pieters Popma te Warga. 1821. Verkocht de panfabriek met
knechtswoning, zomerhuis en jachthuis der firma Tempe &
Co. aan de Diepe Dolte te Workum.

25 1810. Gouden medaille toegekend aan J. van Kammen, heel-
meester te Surhuisterveen voor het meer dan 100 pi rsonen
gratis inenten, volgens Kon. Besluit van 25 Nov. 1808 1812.
Een zangkoor brengt op het Kerstfeest liederen ten gehoore
in de Groote kerk te Leeuwarden. 1816. Het eerste bataillon
Nederlandsche landmilitie marcheert Leeuwarden binnen om
aldaar garnizoen te houden 1818. De subcommissie van
de Maatschappij van Weldadigheid te Leeuwarden, president
J. Romkes, secretaris D. H. Beucker Andreae stelt de be-
doelingen der Maatschappii in de Leeuw. Courant in het licht.

26 1817. Overleden op Douwma-State te Langweer Vrouwe
Christina Ansk van Burmania, echtgenoote van Jhr. Asuerus
Vegelin van Claerbergen.

27 1813. In het schippershuis te Makkum verkocht de kerk van
Idzeyahuizen, bij afbraak en het torenuurwerk.

28 1812. Floreenplichtigen vergaderen over het voorstel tot
herstel der bouwvallige pastorie te Warga

29 1813 Uitgegeven bij D. van der Sluis te Leeuwarden: Vriesen
Almanak, waarin de heilige Napoleon niet wordt gevonden,
maar wel het echte beruchte lied van Wilhelmus van Nassau.
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30 1812. In de schouwburg te Sneek opgevoerd: De Spanjaar-
den in Peru of de dood van Rolla, gevolgd door het blijspel :
De echtgenoot kluizenaar.

31 1813. J. Kok, postmeester te Leeuwarden, publiceert in de
Leeuwarder Courant, dat de paardenposterij tot het vervoer
van brieven, couriers en reizigers op den ouden voet blijft
en dat in het Posthuis aldaar onder toezicht van G. Swart
en R. J. Wagenaar tien goede postpaarden, vier postillons
en genoegzame rijtuigen gereed staan.




