Worp van Peyma en zijn Vrienden.
Een bladzijde Friesche cultuurgeschiedenis.

Onze provincie is verleden jaar door aankoop in het
bezit gekomen van een duizendtal brieven, nagelaten door
den bekenden Leeuwarder boekhandelaar uit de Keizerskroon, Wopke Eekhoff, die tevens in 1838 archivaris van
onze hoofdstad werd en in zijn dubbele kwaliteit relatie
had met vele geletterde menschen van zijn tijd. *)
Wij wisten reeds, dat Eekhoff een stoere werker was,
maar deze brievencollectie geeft ons nog hooger dunk van
zijn werkkracht en wij zijn hem dankbaar, dat hij deze
manuscripten met zorg en piëteit heeft bewaard, omdat zij
ons zooveel belangrijks bieden voor de Friesche biografie,
oudheidkunde en cultuurgeschiedenis der vorige eeuw.
Vooral de brieven van twee mannen hebben mijn aandacht getrokken, n.1. van Worp van Peyma te Ternaard
en van Ds. H. Muntingh te Harich en zij bleken mij rijk
te zijn aan dat goud, hetwelk voortkomt uit de diepe aders
van ons volksleven en deswege eigen land en volk ons
beter leert verstaan en inniger doet liefhebben.
Thans wil ik mij alleen bepalen bij den eerstgenoemde
en als ik dan zijn stapel brieven doorblader, kan ik een
glimlach niet weerhouden, als ik lees: „dat de Friezen
niet veel van schrijven houden en wanneer dit nog al
wezen moet, dan zeer laconisch en economisch met woorden zijn, is een charactermatige trek, die door de ondervinding bewaarheid is, mogelijk van de tijden der potentaten af."3) Ds. J. H. Halbertsma drukt zich dan ook
T
) De brieven werden gekocht voor rekening van de provincie
op een auctie bij van Stockum te 's Gravenhage.
!
) Brief 27 Juni 1830.

Wumkes.nl

Worp van Pcyraa.

Riuse Posthumus,

Roelof Hess els H om m erna.

Ben ie Willems Wassenaar.

Wumkes.nl

151
voorzichtiger uit en is zeker dichter bij de waarheid als
hij zegt, dat de oude Friezen traag in die briefwisseling
zijn, die geen ander doel heeft dan eenen brief te schrijven". !) Althans Worp van Peyma schreef gedurende de
jaren 1828—1877 alleen aan zijn vriend Eekhoff 104 brieven, 2) waarin hij zich zelven geheel gaf en ons een blik
gunt in de wereld van zijn denken en streven, niet alleen
van zichzelf, maar ook van een drietal vrienden, met wie
hij vertrouwelijk omging.
Laat mij nu beginnen met u dit klaverblad van vier
voor te stellen.
Allereerst Worp zelf, want met dezen krachtigen, echt
Germaanschen naam mag ik hem wel noemen. Hij stamde
af van een oude patricische familie uit Westdongeradeel,
wier state zich eenmaal aan de Peasens, niet ver van
Hantumhuizen, verhief.3) In 1815 trad hij als 19-jarigjongeling zelfstandig op in het boerenbedrijf, op een zathe
groot 107 pondematen, bij den zeedijk onder den klokslag
van Ternaard.4) In 1820 zette hij zijn voeten op het terrein, dat tot zijn dood de liefde van zijn hart zou hebben:
Frieslands zeedefensie. Hij kreeg namelijk zitting in hçt
bestuur van het waterschap Oost- en Westdongeradeel,
dat een eigen zijl, de Ezumazijl, had en geheel van den
Waterstaat der provincie was afgescheiden.6) Daar braken
23 Februari 1825 de zeedijken door. Friesland leek teruggekeerd tot den tijd der eerste terpbewoners. En toen is
') De Vrije Fries, dl. IX, 1861, bl. 211. Op z'n Friesch: „de
Friezen skriuwe allinnich by noed en dea".
2
) De heer K. Prakken, leeraar aan de zeevaartschool te Delfzijl bezit nog 18 brieven aan zijn grootvader R. H. Hommerna.
Van deze ontving ik welwillend inzage.
s
) Gegevens voor de genealogie der van Peyma's vindt men
o. a. in het familie-archief van Kingma-State, Jaarverslag van
den Rijksarchivaris in Friesland over 1907, en in het testament
j/an Worp Peyma, zie bl. 167 van dit opstel, noot 1.
4
) Hij is geboren in 1795.
B
) Zooals b.v. het waterschap Hunsingo in Groningerland.
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Worp de man geweest, die voor zijn vaderland in de bres
sprong, die nacht en dag peinsde en cijferde, totdat hij
zag den weg tot herstel. Hij schreef zijn „Verhandelingover de beste wijze van aanleggen van zeedijken en de
hervorming derzelve",]) waarvoor de knapste ingenieur
zich niet behoefde te schamen. Hij veroordeelde daarin
op goede gronden het systeem van Kasper Robles om enge,
beperkte dijken aan te leggen met hooge, rechtstaande
paalwerken en drong aan op hervorming naar het model
van den Slaperdijk bij Surig, die door Willem Loré was
opgeworpen met wijd afgemetene aardglooiingen, waarop
de golven hun kracht verspillen.s) De dijkbesturen riepen
echter om 't hardst, dat dergelijke plannen onuitvoerbaar
waren. De Staten van Friesland dachten er gelukkig
anders over en de gouverneur van Zuilen van Nijevelt
wist ze tot uitvoering te brengen.3) Door zijn verhandeling kwam Worp in aanraking met Arjen Roelofs, „den
boerenprofessor" te Hijum die een studie over hetzelfde
onderwerp had geschreven en hem uitnoodigde hun werk
eens te vergelijken.4) Op den dag der ontmoeting werd
de grond van een innige vriendschap gelegd, die helaas
het volgend jaar door Roelofs' dood werd verbroken. Worp
wijdde hem toen een levensbericht, dat getuigenis aflegt
van zijn diepe vereering voor den vriend, dien hij erkende
als zijn meerdere.5)
En nu zijn vrienden. Allereerst zijn zwager Rinse
Posthumus, predikant te Waaksens en Brantgum, kenner
van alle Germaansche talen, vertaler van Shakespeare in
het Friesch, een man die op zijn eenzame terp heel het leven
') Franeker, 1827.
") Over Robles zie men het opstel van W. Eekhoff in de Vrije
Fries, dl. VIII, 1860; Over Willem Loré, de biografie van J. W.
de Crane, Franeker, 1835.
•) Brief 19 Nov. 1877.
*) W. v. Peyma, Levensberigten van Arjen Roelofs Roelof%
Franeker, 1829, bl. 155.
*) Zie het in 4 aangehaalde, werk.
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van zijn tijd meeleefde en die meer dan iemand in zijn
dagen inging in de nooden van het Friesche volk, begaafd
bovendien met dichterlijken zin. 3 ) Van hem is dat schoone
vers: Gods greatme yn it greate en yn it lytse,2) waarvan
ik een paar strophen wil aanhalen:
O flinderwjukjes, fearkes, plomkes
Dy 't glânzgje en glimkje en gloerkje as blomkes,
Rju boppe sulver, goud, forwiel!
Hwet keningspronk ynn' foarst'ne raeijen
By flinders, as s' yn 't ljocht hjar baeije
En gloarje as fjûr ynn' sinnestriel!
O rûppen, stâlle en klaéid as popkes,
O flinders! britsen út dy dopkes,
Dos wûnder kleauwne yn neger steat.
Ho skodzje s' út hjar wiete wjûkjes
Oerblij de fâldtsjes, tearkes, knûkjes,
Der God hjar mei 't nij swiet oergeat!
„Der Dritte im Bunde" was Roelof Hessels Hommema, 3 )
eerst timmerknecht te Leeuwarden, later zich ontplooiend
tot werktuigkundige onder inspiratie van zijn genialen oom
Arjen Roelofs. In zijn woonplaats Berlikum werkte hij
met Sieds Rienks aan den grooten Leidschen telescoop, *)
herstelde hij klokken en horloges, sleep van vensterglas
brillen, een zeer gezochte koopwaar vooral bij de z.g.n.
:
) Zijn levensschets in de Vrije Fries door J. H. Halbertsma,
dl. IX, 1861, bl. 207 v.v.
') Prieuwcke fen Friesche Rijmmelerije, Grins, 1824, bl. 48 v.v.
3
) Hij werd geboren te Finkum 24 Feb. 1791, huwde met
Trijntje Wassenaar en overleed te St. Anna 15 Januari 1854.
Zijn kleinzoon A. Hommema aldaar installeert nog bliksemafleiders.
*) Toen deze telescoop in 1850 door Prof. Kaiser werd gesloopt en voor oud koper verkocht, heeft Hommema hem gevloekt
en ook in Worps hart werd het oproerig, omdat deze „bastaard
Nederlander" zoo weinig piëteit had voor de nationale kunst.
De brieven uit dien tijd handelen daar telkens over. Men zie
verder „De Sterrenhemel" van Kaiser, Amsterdam, 1851, bl. 356.
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„fyndoekspoepen", die ze in hun mars verder aan den
man brachten, maakte hij bliksemafleiders en sloeg uit
metalen platen graanzeven, die beter voldeden dan de
ouderwetsche kalfsleeren. In 1824 werd hij met tegenzin
boer te St. Anna Parochie aan den Langhuisterweg. De
helft van de pronkkamer liet hij inrichten tot een werkplaats en inruimen voor draaibanken, slijptafel en telescopen. Daar begon toen het slijpen en polijsten en metaalgieten opnieuw. Met de boerderij wilde 't niet best, ook
al door de slechte tijden. En toen omstreeks 1840 een
hypotheek werd opgezegd, besloot hij de zathe te verkoopen.
Hij begon nu in het dorp een grutterij, waarmede betere
zaken werden gemaakt. Tegen de „eest" had hij ook daar
weer een afzonderlijke werkkamer met smidse, waar hij
dagelijks met allerlei uitvindingen bezig was. Hij electriseerde zelfs de hengsels zijner melkemmers om de katten
het snoepen af te leeren. Zijn stoutmoedigheid grensde
aan het roekelooze. Hij was altijd de eerste, die over het
nog brooze ijs naar Leeuwarden reed. En als het onweerde
moest de „donderdraak" op. Eens kreeg hij zoo'n toevoer
van electriciteit, dat vuurstroomen van een paar voet lengte
uit het koord schoten. Zijn vriend Pibe Geerts Gelder,
die hem hielp, deed een misgreep, zoodat de ontlaadtang
hem uit de hand sloeg en zulke vlammen op hem afschoten, dat hij bedwelmd achterover viel. Hommema behield
echter volkomen zijn tegenwoordigheid van geest. Hij wist
met een handbeweging het koord te verplaatsen en nu
sloegen de vuurstralen als pistoolschoten in het water af.x)
Met al zijn stoerheid en stroefheid kon hij toch ook zoo
echt kinderlijk zijn. Dan zat hij bij de kinderen te tooveren
en te goochelen, dat 't een lust was. Dan bracht hij zijn
electrische batterij in werking en liet de scheepjes varen
en de bellen klinken.
De vierde van het vriendental was Bente Willems Wassenaar, 2) gesproten uit het geslacht der eerste Bildtboeren,
*) W. v. Peyma, Levensberichten van Arjen Roelofs, bl. 152.
-) Geboren 18 Nov. 1796, overleden 19 Maart 1888.
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zeventig jaar aan één stuk met hart en ziel landbouwer
op de zathe Schoonoord, groot 120 pondematen, aan den
ouden Bildtdijk onder Vrouwen Parochie, een baanbreker
op landbouwgebied, die er altijd naar streefde om zijn
werktuigen te verbeteren, die vele proeven nam, veel las
en ook graag zat te knutselen.
Deze mannen woonden alle in een hoek van Friesland,
die meer dan vele andere aan den aard en de taal van
het voorgeslacht was trouw gebleven. Door haven noch
provinciestad sloop daar vreemde invloed binnen. De
vruchtbare bodem, de practische, vooruitstrevende zin der
landzaten, de ingetogen levenswijze en een krachtig vrijheidsgevoel riepen daar een zelfstandige cultuur van karaktervolle eigenaardigheid in het leven. Slechts een enkel
veerschip onderhield de gemeenschap van deze kleidorpen
met de hoofdstad, en des winters waren de wegen onbegaanbaar, maar deze heldere koppen zorgden wel dat ze
op de hoogte bleven van hun tijd en van dat deel der
wetenschap, dat hun liefde bezat. Daar was geen boekenveiling te Leeuwarden of zij deden aan Eekhoff hun bestellingen x) en de nieuwste publicatie's in Duitschland en
Frankrijk op het gebied van natuur-, schei- en werktuigkunde waren van hun gading.
En nu kom ik tot de brieven. Slechts hier en daar doe
ik een greep.
In October 1828 was er voornaam bezoek op de boerderij. John Bowring, een talentvol letterkundige uit
Engeland, bereisde ons vaderland en schreef daarover piquante brieven in Engelsche tijdschriften.3) Hij kwam ook
in Friesland en viel terstond door zijn vrijmoedigheid en
geestigheid bij de aanzienlijkste kringen te Leeuwarden
zeer in den smaak.3) De oud-gouverneur van Humalda
') Bijna alle brieven bevatten boekenorders.
-) Hij werd later gouverneur te Hongkong en lid van het
Engelsch parlement.
*) Posthumus schreef aan J. H. Halbertsma: „ik walg er van,
dat onze stumpers, duodecimogeniëen en schreeuwers in de
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schrijver bleek te zijn. Hij noemde den Engelschman
pedant, onkiesch en onwaar, omdat deze in zijn reisjournaal had verteld, dat de grietman versnaperingen had
bijgedragen voor het diner in de pastorie van Waaksens,
en de Friesche boeren zich Zondagsavonds in de herberg
vermaakten met katknuppelen.
Deze brief maakte nog al éclat bij het publiek,1) maar
bleef ook niet onbeantwoord. In de Arnhemsche Courant
werd dominé Joost geducht onder handen genomen.2)
Posthumus en Mr. J. v. Leeuwen bezwoeren hem „bij al
de heilige rechten der vriendschap" geen letter meer in
deze zaak te schrijven 3) en van Peyma vroeg: mag men
een man, die zooveel tot lof van ons gezegd heeft, als een
eerroover van een heel volk tentoonstellen om enkele fouten? 1 ) Halbertsma heeft dan ook later zijn fout hersteld,
door in zijn levensschets van Posthumus op de meest
sympathieke v/ijze over Bowring te schrijven.6) En Posthumus bleef zich steeds in diens vriendschap verheugen.
In Mei 1829 had Worp de handen vol niet berekeningen
voor den telescoop der Groninger academie, dien Hommema zou verbeteren. Zij vergeleken hem eerst samen
met een half voets telescoop van Pieter Roelofs en vonden
dien vrij wat beter, hoewel hij 21/s voet korter was. De
Groningsche kijker moest nu geheel worden verslepen en
dan gelijk kunnen worden aan een tweevoets van Rienks.
Hommema verrichtte de polijsting en met zoo goeden uitslag, dat de telescoop in helderheid den tweevoets van
zijn leermeester Arjen Roelofs overtrof. Ook bracht hij
verbeteringen aan in de horizontale en verticale beweging.
Worp was over een en ander zoo verrukt, dat hij aan
') Brief 4 Mei 1829.
s
) Brief 3 Sept. 1829.
s
) Brief van Posthumus aan J. H. Halbertsma 21 Juli 1829 en
verschillende brieven van J. van Leeuwen aan Halbertsma in
1829 en 1830.
*) Brief 2 Sept. 1829.
•) De Vrije Fries, dl. IX, 1861, bl. 234 v.v.

Wumkes.nl

158
Eekhoff schreef: „ik ben in mijn gevoelen bevestigd, dat
wij thans in Hommema een der voortreffelijkste optische
werktuigmakers bezitten", zelfs zoo dat wij er nimmer
beter gehad hebben".x) Prof Brouwer was er zoo over
voldaan, dat hij den kunstenaar direct nog een kleineren
kijker gaf te herstellen.
Het tweetal werkte tegelijkertijd aan een telescoop, die
zou worden opgezonden naar de tentoonstelling te Brussel.
Daar zij het ook druk hadden met de boerderij, spande
het om op tijd gereed te zijn. Maar zij kregen het stuk
klaar en nu ontstond er een edele wedstrijd om elkaar
de eer van het werk te gunnen. Worp die het begeleidend bericht opstelde, deed alle moeite om het eigenlijk
geheel als een werk van zijn vriend te doen voorkomen
en liet hem het opstel ook onderteekenen, terwijl Hommema overal Worp roemde als ontwerper.â)
In Juni 1830 sorteerden van Peyma, Hommema en Wassenaar op verzoek van de familie de verzameling optische
instrumenten, afkomstig van de Van der Bildts te Franeker. „Wij hadden" — schrijft Worp — „een uitmuntende
gelegenheid om voor de verkooping alles op de keper te
bezien. Doch ik moet zeggen, dat de telescopen mij grootendeels zeer uit de hand zijn gevallen. De groote telescoop had bij een 12 voeten lengte slechts een spiegel van
1 voet in middellijn. Een 6 à 7 voetsche naar de constructie van Roelofs is ver boven deze lange pomp te
verkiezen, wel verstaande zoo de eerste in orde wordt
gebragt. En dan nog blijft het altijd een onhandelbare
machine. De kleinere telescopen waren naar evenredigheid een weinig beter; dan, een voetsche telescoop door
Hommema van zijn eigen maaksel medegenomen, over') Brief 20 Mei 1829.
s
) Brief 30 April 1830. Rienks zond op de Brusselsche tentoonstelling ook een zijner 2 voets telescopen in, en v. Peyma
schreef: „ik verheug mij hierover, over het werk van Hommema
en Rienks zal men nu te beter kunnen oordeelen". Brief 17
Aug. 1830.
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tuigde ons levendig hoever zij van dergelijke volmaaktheid
afbleven. Trouwens dit zou men ook reeds op het gezigt
kunnen gezegd hebben. Gebrek aan opening, te groote
uitsnijding uit de groote spiegels in de Gregoriaansche
telescopen is het voornaamste gebrek der telescopen van
Van der Bildts constructie. Weinig heb ik gekocht: een
half opgemaakt voetstelescoopje en een drietal spiegels,
ziedaar het voornaamste. Beter voldeed mij de horizontale microscoop op het Athenaeum te Parijs gemaakt. Dit
stuk komt mij voor voortreffelijk gemaakt en zamengesteld
te zijn, reeds temeer daar ik derzelver beschrijving, zoo
het dien naam mag dragen, gelezen heb. Deze werd mij
door Prof. Ermerins zeer goedgunstig medegegeven, maar
zij is veel te onvolledig om er eenig waar denkbeeld van
het zamenstel uit te kunnen opmaken en even weinig
hebben wij tijd gehad om dit microscoop zelf zoodanig te
onderzoeken. Wanneer ik eens weder te Franeker kom
zal ik daartoe zeker eenige uren besteden, indien het
slechts den mij altijd vriendelijk behandelenden heer Ermerins gelegen komt. Homtnema zal nu ook die groote
telescoop, welke voor het Athenaeum is gekocht wat in
orde brengen. Toekomende week heb ik het zeer druk,
daar Hommema bij mijn ander werk mij ook op het lijf
heeft geplakt een 16 duims telescoop voor hem te berekenen en ik moet gehoorzamen, want — zegt hij — anders
behoeft gij niet bij mij op het Bildt te komen. Dus dit is
het ultimatum, zooals de grooten der aarde zeggen en
wee! die niet gehoorzaamt".1)
Om hun kennis te verrijken en hun gezichtsveld te
verbreeden mochten de vrienden gaarne met elkander
een reisje maken. Nu had Ds. Joost Hiddes Halbertsma,
van wien zij goede kameraads waren, al meer dan eens
hun aandacht gevestigd op de Friesche Waddeneilanden.
In 1821 had hij er een bezoek gebracht met Posthumus
en hoewel zij toen bijna met den ouden Amelander botter
') Brief 17 Juni 1830.
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op de Wadden waren verongelukt,x) hadden zij er volop
genoten.3) En zoo staken dan op een goeden herfstdag
van het jaar 1829 Worp en Hommetna over naar Schiermonnikoog, waar zoowel de flora en fauna als de gesteldheid van den bodem hen om het zeerst boeide. Wat was
dit alles aan hen besteed! In dankbare stemming schreef
Worp aan Eekhoff: „dat wij zoo bestendig in elkanders
gezelschap waren, vier geheele dagen, wat ons anders
zelden gebeuren mag en in het onderhoud van onzen
eilandenvriend Hommema, een bekwaam natuur- en wiskundigen veel belangrijks vonden, droeg tot dat alles
veel toe." 3)
In April 1831 ging Wassenaar ook mee op reis. Nu
was het doel: Holland in! Eerst met verdekt rijtuig naar
Harlingen, daar overnacht en toen den volgenden morgen
te 6 uur op den veerman naar Amsterdam. Zij bezochten
Haarlem, den Haag, Scheveningen en Leiden, waar hun
vriend Sieds Rienks uit Berlikum, de bekende telescoopmaker, aan de sterrewacht was verbonden. Tot 's avonds
elf uur zaten ze druk met hem te redeneeren en toen naar
het observatorium om Saturnus door den grooten telescoop
te beschouwen. Zij bewonderden de gemakkelijke behandeling van het instrument, „als van een voetstelescoop".
Het was één uur, eer zij ter ruste kwamen. Te Haarlem
bezochten zij een physisch gezelschap, waarvan Hommema
lid was, en het kabinet der Nederl, huishoudkundige
Maatschappij. Hier spraken zij ook „met den grooten
Bilderdijk".4) Na een kijkje te hebben genomen in de
') Men leze het kluchtig verhaal in de Vrije Fries, dl. IX, 1861,
bl. 220 v.v.
') Als vrucht van dit reisje schreef Halbertsma zijn Proeven
van den Schiermonnikoogschen tongval in het 2de deel der
Hulde aan Gijsbert Japix.
3
) Brief 14 Oct. 1829.
*) v. Peyma kende de gedichten van Bilderdijk. Als de Hallumers hem iets ten onrechte ten laste leggen, citeert hij de
regels: Wat is laster? Wind der lippen, Hoon? Een spatjen
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îjzergieterij van Sevenbergen en de la Noi te Amsterdam,
keerden zij per stoomboot naar hunne haardsteden terug.
Van die zeereis schrijft Worp het volgende: „Gij veronderstelt reeds, dat wij het mechanieke van de stoomboot
zoo goed als ons dit mogelijk was, hebben trachten te
begrijpen en ik geloof dat wij daarin nog al niet ongelukkig zijn geslaagd. Wij hebben zelfs de vuurstokers in
hun onderaardsch zwart vuurhol een visite gegeven. De
heeren op de stoomboot zagen ons al wonderlijk na, toen
wij dat zwarte spook- en wondergat inkropen en geen
wonder want een sentimenteel dichter, indien hij hier een
oogenblik geweest was, zou er een ware afbeelding der
hel in zien. Het was er tenminste warm en zwart genoeg
om een verhitte verbeelding tot zoodanige vergelijking en
toespeling te zetten. Wanneer de grootste voorjaarsdrukte
over is, krijgt gij bezoek van mij, wij gaan dan zamen
naar Jhr. Humalda en spreken over ons reisje om de
Middelzee, ik voorspel mij daarvan veel genoegen". 'l)
slijkerige aard, Dat men afschudt van zijn lippen, Niet het minst
misnoegen waard. Brief 1 Jan. 1834.
Posthumus las in 1837 Bilderdijk's Vaderlandsche historie en
schreef daarover aan Halbertsma het volgende: „In vele opzichten heeft hij zeer heldere, in vele, zeer verwarde inzichten. Schitterende plaatsen, gevoegd bij middeneeuwsche oordeelvellingen
vind ik in dat werk. Hij heeft een schok gegeven en dit is in
ons slapend en droomend landje goed. Van Friesland heeft hij
niets en weet hij niets. Brief 1 Juni 1837.
Mr. J. van Leeuwen, archivaris van Friesland schreef over dat
werk spottend aan Halbertsma: „Wat zegt gij van het 8e deel
van Bilderdijk? Die vervloekte remonstrantsche clique! dat eerloos geboefte zooals Brandt en Uitenbogaert! Die domme Huig
de Groot! Die helleveeg zijn vrouw! Kijk, dat is echte historiestijl!
Vriend Tydeman vroeg mijn oordeel, 't welk ik beantwoordde
met: zijn furiositeit maakt mij duizelig. Brief 17 Febr. 1836.
') V. Peyma schreef het voorbericht en teekende de kaart
voor het werkje van S. Brouwer en Eekhoff over de Middelzee,
Leeuwarden 1834. De oud-gouverneur v. Humalda stelde veel
belang in dit onderzoek. Hij stierf 21 Febr. 1834.
11
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Ook eigen moedertaal, hoe kon het anders? had het
hart van dezen vriendenkring. In het Friesch spraken zij
tot elkaar, daarvan zijn hun brieven vol, daarover gingen
hun gesprekken, daarom voelden zij een groote vereering
voor de Halbertsma's.
In den zomer van 1830 brachten van Peyma en Ds.
Joost een bezoek bij Hommema. Hoofddoel van de reis
was de maan te beschouwen door de 4 voetsche telescoop
van Arjen Roelofs. Jammer dat het den geheelen nacht
regende en waaide, zoodat hun hooren en zien bijna verging. De maan brak geen oogenblik door de zwarte gordijnen heen. Zij zochten nu troost in microscopische beschouwingen en vriendschappelijken kout. Daarvan werd
dan ook in volle mate partij getrokken en de vernuftige,
altijd satyrieke Halbertsma beloofde, wanneer een nieuwe
uitgave van de Lapekoer eenmaal zou verschijnen, deze
dan zou worden aangevuld met De reis nei de Moanne *)
Een staaltje van diens stekelige scherts geeft Worp in een
brief van 6 April 1834. Hommema en Ds. Joost reden
elk met hun wagen van Leeuwarden naar St. Anna. Toen
eerstgenoemde den dominé voorbijreed had dit gesprek
plaats:
— „Sjuchst net, detstû in dominé forbyrydst, dat meist
net dwaen, heite! Ondogenske poep, moast der net nei
hearre; ik siz fen poep, hwent dou kinst otnmers ek net
ienris âldlâns prate, skamje dy hwet".
— „Hwet ha jimme hjir ek to dwaen, bliuw yn de
hoeke, der jimme thús hearre; siz, hwet scoene jimme
hjir wol útsette"?
— „Wij scoene nei dy ta, en hwet mienstû det ik by
dy dwaen woe? Ik haw hjir in pear dames of frouljue
mei, dy woe ik by dy ris ûnder it mikroskoop bisjên".
— „Ja, mar dy binne hwet to great".
— „Dan moat er in stikje ôf" ensfh.
De vermeerderde Lapekoer, die in 1829 uitkwam, viel
*) Brief 17 Aug. 1830.
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bij de vrienden ongemeen in den smaak. Worp schreef
aan Eekhoff: „ Niemand zal tegenspreken dat Gabe Skroar
een vernuftige, hooggeestige en vrolijke baas is, dy't in
wirdtsje op syn tiid wit to sizzen". De reis nei de jichtmasters, de preek oer it jild, Forjit my net enz. zijn in
mijne oogen puikstukjes, den geestigen en vernuftigen Halbertsma waardig. Hoewel ik eenigszins ongesteld was,
toen ik met de lezing begon en anders weinig lust tot
lachen gevoelde, heb ik nogtans bij het lezen dezer beide
eerste stukken den lever moeten schudden, zooals mij dit
in geen tien weken is overkomen. Het zijn rechte snaken,
diezelfde Halbertsma's en om iemand eens ter dege onder
de wiek te schieten, behoeven zij voor een Fokke Simonsz
mogelijk weinig of geheel niet onder te doen. Doch wat
maakt hunne stukken zoo bijzonder gevallig? Indien het
mij geoorloofd is daaromtrent mijne denkbeelden te zeggen,
zoude ik het vooral daar zoeken, dat zij in de kunst om
alles natuurlijk en eigenaardig voor te stellen zijn doorgeleerd. Om dit volmaakt te doen, moeten de bij-omstandigheden niet minder dan het hoofdonderwerp natuurlijk geschilderd en geschetst worden. Van deze bij-omstandigheden
ontleent elk verhaal zijne onderhoudende schoonheid. De
geest van den lezer wordt op die wijze telkens door gepaste nieuwigheden tot aandacht geboeid en vindt gedurig
stof om zijne verbeelding in eene aaneengeschakelde overeenstemming met het onderwerp te onderhouden. Elke
schrijver behoorde de kunst te verstaan van, zooals de
Franschen het uitdrukken, s'emparer de 1'imagination en
het is hierin, dat de Halbertsma's zoozeer uitmunten door
hun verhaal altijd overeenkomstig de bij-omstandigheden
in te richten". *)
In 1832 verscheen een serie Friesche volksblaadjes, getiteld de Roeker, onder redaktie van koopman Tjalling
Halbertsma te Grouw. Voornamelijk in zamenspraken
hekelde hij daarin allerlei misstanden, zooals het bankroet') Brief 17 Nov. 1829.
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slaan, het teeren op andermans zak, de onkunde in politieke zaken en zoo meer. De vrienden verkneuterden zich
over den echten volkstoon, die daarin werd getroffen en
niet alleen zij, maar half Friesland. *) Het volk was er
dol op, de schippers haalden ze Vrijdags bij dozijnen weg
en een nieuwe druk was noodig. Posthumus maakte
Tjalling zijn compliment. „Ik heb — zoo schreef hij —
de Roeker geroken en er mij zeer aan vergast. Hartelijk
dank voor dit geschenk, dat zoo geheel naar mijn zin en
wensch is. Uitnemend voldoet het mij en het is u, voortreffelijk, ja, ik durf zeggen, volkomen gelukt ons hierin
een satyre te leveren, die doel treft en verstaan wordt, zij
zal werken, nuttig werken. Denk niet, dat de vriendschap
mij deze woorden in de pen geeft, neen! ik heb menschen
over de Roeker hooren oordeelen, op wier gezond verstand
en oordeel, ik hoogen prijs stel en die volkomen hetzelfde
zeggen en er grooten lof aan gaven als een meesterstuk.
Gij hebt dus niet tevergeefs gewerkt — eene aansporing
om voort te gaan, waar ons no. 1 hoop op geeft. Gaarne
zal ik no. 2 bijeen zien te schrabben. De doctor en de
dominé moeten er ook mede in werken en zeker ook wel
anderen die kunnen, om zoo de Roeker voor verwelken
en sterven te bewaren.3) Wij moesten zoo het oude tijdschrift de Philosooph navolgen. Vriend! in dezen tijd,
waarin men niets hoort dan het geraas: „Groot is Abdera!
de menschen, die het verstand nog niet verloren, al lachende de waarheid te zeggen is heilige plicht van eiken
burger en kristen, althans zoo denk ik er over en daarom
kunt gij op mij rekenen".3)
*) Brief 27 Maart 1832 van Mr. J. van Leeuwen aan J. H.
Halbertsma.
2
) De brief waarin Posthumus Ds. J. H. Halbertsma opwekt
om mee te doen aan de Roeker, is ook bewaard gebleven. Zij
is gedateerd 13 Aug. 1832.
') Brief 21 Maart 1832, in de collectie van J. H. Halbertsma.
Ik vermoed dat Tjalling dezen brief gezonden heeft naar zijn
broeder.
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Als Worp no. 4 gelezen heeft van de Roeker, „In praetsje
oer it ivich kredyt fen Hinne en Binne", dan schrijft hij
aan Eekhoff: „ik hâld it mei Binne it keuterboerke. Nuvere
feinten binne de skriuwers fen dizze stikjes".J)
Hoe geliefd in den vriendenkring het werk der Halbertsma's was, mag ten slotte nog hieruit blijken, dat Ds.
Posthumus op een herfstavond de Skearwinkel fen Joutebaes ten beste gaf en van Peyma kort daarop aan Eekhoff
schreef: „Dàt voldeed mij en ook de andere toehoorders,
waaronder ook meester de Wendt2) uitnemend; ik geloof
niet, dat er in dien trant nog iets beters door de pen van
Halbertsma geleverd is".
Ik kom nu tot het religieuze leven van den kring.
In Horaraema lag een sterke sceptische ader. s ) Aan de
kerk liet hij zich weinig gelegen liggen. Toen hij aan den
kanker leed en Posthumus hem kort voor zijn dood vroeg,
of hij geloofde aan een wederzien hiernamaals, antwoordde
hij kort en stroef: „né, mar ik hoopje 't".4) Ook Wassenaar behoorde tot de vrijgeesten. Hij was evenmin lid
van een kerkgenootschap, maar een der eerste leden van
de Vereeniging de Dageraad, die hem op 80-jarigen leeftijd
tot eerelid benoemde. Trouwens de meeste Bildtboeren
waren uit dat hout gesneden. Toen meester Wopke de
JongB) te St. Jakobi Parochie een bundel godsdienstige
poëzie uitgaf, viel die niet in hun smaak en zij zeiden van
") Brief 8 Aug. 1833.
*) W. de Wendt was onderwijzer te Ternaard. Hij stierf in
Nov. 1840, oud 62 jaar. V. Peyma wijdde hem deze woorden:
„Door zijn werkzaam leven als schoolonderwijzer vroeger, als
helper van velen uit ongelegenheid en nu laatst nog als kerkvoogd heeft hij de maatschappij in 't algemeen en ons dorp in
het bijzonder aan zich grootelijks verpligt". Brief 17 Nov. 1840.
s
) Brief 17 Nov. 1829 naar aanleiding van Eekhoft's geloofsbelijdenis.
*) Volgens getuigenis van den heer T. B. Wassenaar te Franeker.
*) Over Wopke de Jong zie men de Foarrede fen Frysk Lesboek troch Waling Dykstra, Hearrenfean 1883.
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het hemelleven, dat hij bezong in den lijkzang op zijn
kind: „der wit hy neat fen".l)
v. Peyma en Posthumus daarentegen waren diep religieuze naturen, die iets kenden van aanbidding. Hun godsdienstig leven bewoog zich in hoofdzaak om den trias:
God, deugd en onsterflijkheid.
Zij zochten allereerst Gods leiding te erkennen in hun
leven en Zijn grootheid te bewonderen in de natuur.
Posthumus zingt:
O God! hwaem al Jou wirken earje,
Hwaens wezen nimmen kin forklearje,
Hwet binn' Jy great, boppe alle great!
Hwa kin Jo fetsje? Hwa bigrypje?
Lit minske en ingel 't sin mar slypje
Hjar weet, hjar tinzen is om neat. 2)
En Worp — hoe menigmaal zette hij zich op een stillen
zomeravond neder aan den voet van den zeedijk. Daar
zag hij — zooals hij 't zelf beschrijft3) — de zon als een
groote vuurbol in zee wegzinken, terwijl de kim bedekt
was met een ineensmelting van gekleurde, duizendvormige
wolkjes, ijl en teer genoeg om nog den blauwazuren hemel
te doen doorschijnen. Daar zag hij de schepen rusteloos
heen en weer zeilen en zoo dichtbij, dat hij de schaduwen
der witschuimende goven voor den boeg over het water
zag zweven. Daar zag hij de Amelander duinen, met een
lichtschijn van de laatste zonnestralen om het blanke hoofd.
En keerde hij zich landwaarts, dan zag hij de bouwlanden,
akker na akker met al die schakeeringen van groen en
geel en even verder het vredig dorp met het baksteenkerkje met zijn stompen toren, aan welker voet zijn vaderen
a

) Brief van A. Koopmans te Oude Bildtzijl aan W. Eekhoff
14 April 1833.
') Prieuwcke fen Fr. Rijmmelerije, bl. 48.
s
) Brief 8 Juli 1831.
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begraven lagen.x) En dan verderop zoovele andere dorpjes, Hantum, Nijkerk, Hiaure, Holwerd, Waaksens, duidelijk
zichtbaar op hun ouden terprug en aan de kim — de donkere Wouden! En als hij over dat alles zijn starend oog
liet weiden, dan moest zijn geest,
doch hij schrijft
het woord niet neer. Het is hem te groot!
Dan de deugd. Voor de dogmatische zijde van het Christendom voelden deze mannen weinig of niet.2) Zij waren
zeer beslist anti-confessioneel. Leergeschillen waren hun
uit den booze, synodes kweekplaatsen van heerschzucht
«n zelfverheffing.s) Zij verwachtten enkel heil van de vrije
doorwerking van Christus' geest. Waarheid in het denken,
') Volgens het testament mij ter inzage gegeven door den heer
Swart te Leeuwarden maakte 29 Aug. 1624 Worp Peyma, zoon
van Sybe Peyma, eenige jaren woonachtig binnen Leeuwarden
zijn uiterste wilsbeschikking. Hij wilde begraven worden te
Ternaard. Hij vermaakte aan zijn broeder Titus Peyma „Doeniasate ende de landen in Pipersma in den dorpe Anjum gelegen, in voegen en gelijck deselve van mijn L. suster mij sijn
gelegateerd en boven nog een portugaloser en een. dubbele
rosenobel". Erfgenaam van zijn andere goederen werd zijn oom
Dr. Sijuck Peyma, advocaat van den Hove van Friesland. Verder
zouden zijn landen altijd in dier voege moeten vererven op
den oudsten manspersoon van den manlijke graad van Peyma,
dat deze den naam Worp Peyma zou dragen of aannemen. Mochten de 4 broeders Sybe, Thieme, Aebo en Syuck Peyma geen
manlijke nakomelingen meer hebben, dan zouden de landen komen
aan den oudsten nakomeling van een vrouwspersoon van Peyma,
mits hij Worp heette. Hij vermaakte verder aan de nakomelingen
van wijlen zijn neef Thiemme Hillinga 1000 dalers, aan zijn neef
Worp Peyma te Hantumhuizen 200 dalers enz., dan een studiebeurs van 1200 dalers aan een der vrienden en een som aan het
kind, dat genoemd werd naar wijlen zijn zuster Beijtske. Hij
verbood tevens dat zijne „vaders en moeders, stijffmoeders en
susters graven tot Ternaard sijnde niet sullen geopend worden".
2
) R. Posthumus, Waar de Geest des Heeren is, aldaar is
vrijheid, Dokkum, 1843, bl. 18.
*) R. Posthumus, Het St. Simonisme en Christendom, Groningen 1835, bl. 56.
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heiligheid in het willen en een warm medegevoel voor den
naaste was hun de welbehagelijke wil van God, het volkomenst geopenbaard in Jezus Christus.2)
Eindelijk onsterfelijkheid. Oneindige heerlijkheid en zaligheid het doel des levens. Daarin alleen lag hun het antwoord op de vraag: Waartoe zijn wij hier?3)
As wy it selde paed as Jesus geane
Yn syn foetleasten tredde en nei him sjêne
Scill' wy by him Gods hûs der boppe yntsjenne,
't Paed rint derhinne.
Den driuwe wy op wiffe inglewjukken
Fen wrâld ta wrâld, fen stjer ta stjer,
Ho scill' jy den jou holle oplûke,
Gods wirk biskôgje hein en fier,
Dêr hearskt nin moeite, striid en pine,
Der fâlt nin trien. Der is nin nead,
It tsjustre kin nin pleats der fine,
Der rint nin tiid, der stjert de dead! 3)
Toen het einde van zijn vriend Hommema naderde, schreef
'Worp hem vertroostend: „Ik denk na de algemeene verhuizing zullen wij elkander wel wedervinden. Die het eerst
vertrekt kan voor den anderen waarschijnlijk van dienst
en voordeel zijn, evenals naar elk ander onbekend oord.
Want vernietiging van den geest, het redelijk en verstandelijk deel van ons, kan ik mij evenmin voorstellen als
vernietiging van het louter materieele in den zandkorrel.
Wij zullen elkander onder een eenigszins anderen vorm
wel weder vinden. Sterven is niets volgens mijn begrip
dan vervorming, een aangaan van nieuwe levensbetrekkingen. Tijd en ruimte zijn mij daarbij onbegrensd. Wij
zullen op de eindelooze baan der eeuwigheid, naar de mate
') R. Posthumus. De Geest des Christendoms, Leeuwarden,
1845, bl. 57 v.v.
2
) R. Posthumus, Leerrede ter bevestiging van Ds. M. van der
Tuuk van Slooten te Wijnaldum, Harlingen, 1857, bl. 20 v.v.
') R. Posthumus, Prieuwcke fen Fr. Rijmmelerije, bl. 65 en 14.

Wumkes.nl

169
van ons verstand en zedelijk gevoel ons verder ontwikkelen en naar meerdere volkomenheid streven. Vernietiging
kan er niet zijn, wel bewaard en behouden blijven". *)
Posthumus schreef hem in diezelfde dagen: „Onze lotgevallen maken het ons zoo gemakkelijk van hier te gaan,
evenals de gerijpte appel vanzelve van den boom valt.
Voor ons ligt de oneindigheid. Er is meer overeenkomst
tusschen onze geboorte en ons sterven, dan de meeste
menschen weten en bedenken. Wij worden geboren om
te sterven en wij sterven om geboren te worden. Eerbiedigen wij deze orde. Want zij is voor ons de eenige
natuurlijke en dus de beste. Scheiding valt ons zwaarder
dan Vereeniging. Wij zijn dus voor Vereeniging bestemd
en geschapen. Voor pijn en smart zijn wij gevoelig, maar
ook voor lust en genoegen: geluk is dus het doel van ons
leven. Tot wederziens dan, mijn vriend, wanneer wij
elkander hier al niet mogten wederzien." 2)
Bij deze levensovertuiging hebben zij zich wel bevonden
en als Worp aan het einde van zijn loopbaan staat — hij
was toen over de tachtig — klinkt het in zijn laatsten
brief aan Eekhoff als een belijdenis. „Wat is alle oefening
en inspanning van den geest, wanneer wij het niet als een
middel beschouwen tot onze vorming voor een betere wereld, waarin wij in een meer volmaakte maatschappij ons
bestaan zullen voortzetten en veredelen, naar het doel des
Scheppers, die wil dat wij ons zelven en anderen zullen
volmaken om aan onze bestemming te voldoen. Buiten
een bijzondere Voorzienigheid, die mij tot hiertoe steeds
geleid heeft en waarop ik nog voor mijn volgend leven
mag vertrouwen, ja buiten de onsterflijkheid in het vooruitzicht te hebben, is het leven voor mij niets dan een
donkere schaduw." 3)
Evenals de meeste mannen van talent had Worp een
zwaren strijd om het bestaan. Reeds in 1831 zag hij de
') Brief 28 Aug. 1853.
2
) Brief 26 Sept. 1853.
s
) Brief 19 Nov. 1877.
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toekomst, wat het financieele aangaat, donker in.x) In
1834 moest hij zelf, evenals de meeste boeren, gewoon
meê werken om arbeidsloon uit te winnen.3) En hij mocht
zich de beste werktuigen aanschaffen, er zelf nieuwe bij
uitvinden, hij mocht proeven nemen om den grond te
verbeteren en zich van het nieuwste op landbouwgebied
op de hoogte stellen, de oeconomische toestanden drukten op alles, zoodat achteruitgang onvermijdelijk was. De
prijzen der landbouwproducten daalden, de belastingen
stegen. De armoede nam onder de arbeiders hand over
hand toe. De armenlasten klommen tot een onrustbarende
hoogte. Toen brak tot overmaat van ramp in 1845 de
aardappelziekte uit, die in de Dongeradeelen meer dan
ergens elders verwoestingen aanrichtte. De toestand werd
ten slotte onhoudbaar.8)
Daarbij kwam ook nog de geestelijke druk, die voor
deze vrije Friezen lag in de Duitsche regeermethode van
Koning Willem I. Alles voor het volk maar niet door
het volk, dat was voor hen despotisme. Zij ergerden zich
aan de getrapte verkiezingen, waardoor het volk niet eens
zijn eigen vertegenwoordigers koos, aan de onverantwoordelijkheid der ministers, aan het ingewikkelde belastingstelsel, aan het treurige armwezen, waardoor met arme stakkers gesold werd van het eene gemeentebestuur naar het
andere, aan het toenemend getal ambtenaren, aan de
brutaliteit van de commiezen, die ongevraagd de huizen
binnendrongen en wegens het vermissen van een loodje
aan het oor van het slachtvarken proces maakten en een
mensch op kosten joegen wegens een kleine informaliteit
bij het vervoer van een koeiekop.4) Al de lessen die voor
hen lagen in het tijdperk 1795—1814 achtten zij in den
') Brief 30 Nov. 1831.
) Brief Febr. 1834.
*) Brief 13 Aug. 1845. v. Peyma is druk bezig met microscopische waarnemingen de ziekte betreffende.
4
) R. Posthumus, Een woord ter opwekking van den volksgeest in het zwijgend Friesland, Dokkum, 1840, bl. 1—25.
a
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wind geslagen. O welk een oneindig frisscher wind woei
hun tegen uit Frankrijk en Amerika. Daar trad de regeering den vooruitgang van den volksgeest en van het volksleven niet belemmerend in den weg. Het onafhankelijke,
dat sprak uit de geschriften van Rousseau en Benjamin
Franklin, trok hun aan en is terug te vinden in hun eigen
geesteswerk.l) Posthumus schreef brochure na brochure
om „het zwijgend Friesland" uit den dommel op te wekken. 3) „O Vriend, — schreef hij aan J. H. Halbertsma —
hoe laag zijn wij gezonken. Men moet een sterk geloof
hebben om in rechtvaardigheid, vrijheid en menschelijke
waardigheid te blijven gelooven. De naam vrije Fries is
in mijn oog het scherpste pasquil, dat er op ons gemaakt
kan worden".s) En nu wilde hij zijn land brengen tot
meer vrijheid, zoowel maatschappelijk als geestelijk. Er
moest een einde komen aan de overheersching van het
eene volksdeel over het andere, aan de bevoorrechting
van Holland boven Friesland, aan de belasting op de
eerste levensmiddelen als brood, zout en vleesch, aan
allerlei misstanden te veel om op te noemen. Met de
grootste openhartigheid, zonder eenige menschenvrees,
sprak en schreef hij over allerlei onrecht in kerk, school
en maatschappij, zoodat velen hem hielden voor een revolutionair. *) Toen in 1836 de Afscheiding, onder leiding
') Brief 27 Maart 1840. „Zend mij het Contract Social van
Rousseau"! . . . Voor eenige dagen las ik zijn Emile. Zeker een
groot kettersch boek. Veel is er ook in, daar ik geen ja en arnen
op kan zeggen, maar met dat al, vond ik er aan de andere zijde
ook zoovele oorspronkelijke waarheden en wijsgeerige beschouwingen in, welke mijnen lust niet weinig hebben opgewekt om
meer van dezen natuur-philosoof te lezen.
3
) O. a. De algemeene- of volksgeest beschouwd in zijne
natuur en werking op het nationaal geluk, Leeuwarden, 1845.
Over de al te groote armoede en verarming in Nederland.
Leeuwarden, 1846. De Philantropie beschouwd in haar wezen,
werken en afdwalingen. Dokkum, 1898.
•) Brief 27 Nov. 1839.
4
) Brief aan J. H. Halbertsma 22 Mei 1833.
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van Ds. van Velsen te Drogeham, haar golven over Friesland heensloeg, juichte hij in zijn hart, hoewel de geest
der Afscheiding verre van hem was. Hij hoopte dat er
nu een einde zou komen aan alle kerkelijk despotisme
van de zijde der kerkbesturen, die een hiërarchische controle voerden. Werd er onder de fraaie leus van liberalisme en verdraagzaamheid geen onrecht gedaan aan
weerlooze vromen met al die dragonnaden en geldboeten?
„Men verhaalde mij — schrijft hij aan Halbertsma — dat
men voor eenige weken te Oenkerk in de voorkamer van
het huis een separatistische vrome executie aandeed, terwijl terzelfder tijd in de achterkamer in een separatistische
vergadering gepreekt, gebeden en gezongen werd? Vindt
gij dit niet oppermooi? Dit herinnert ons aan den ouden
Franciscus Junius te Antwerpen, die de nieuwe leer in
een huis aan de markt predikte, terwijl de vlammen
van een martelvuur door de glazen flikkerden. Waarlijk,
lieve Halbertsma, er is niets nieuws onder de zonne. Alleen, toen strafte men de ketters aan het leven en nu in
de beurs. Dit hebben wij door de meerdere verlichting
en beschaving gekregen". *) Hij gevoelde eindelijk behoefte aan een eigen orgaan, waarin hij zijn denkbeelden
kon publiceeren. Zoo ontstond „de Paadwiser", die op ongeregelde tijden verscheen, en als voorbereiding moest
dienen van een nieuw oppositieblad. Ook van Peyma
werkte daaraan mee en gaf er in ten beste: „Eenige overdenkingen over armoede en arbeid met betrekking tot het
algemeene welzijn".
Alles werkte eindelijk samen om Worp tot het besluit
te brengen naar het verre Westen te trekken. Hij was
er in 1830 al vol van, toen hij bij Homrnema een Amerikaan ontmoette, die hun zijn land aanprees en verzekerde
dat hun verdiensten daar oneindig meer naar waarde
zouden geschat worden dan in Friesland. Hommema had
daar wel ooren naar, maar Worp kon toen den stap nog
') Brief aan J. H. Halbertsma 12 Maart 1836.
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niet doen en zoo kwam van het plan niets, hoewel hij er
later spijt genoeg van heeft gehad. Maar in 1849 hakte
hij den knoop door. De boerderij kwam in de Leeuwarder
Courant en 19 April had het boelgoed plaats. Hij voelde
zich ellendig gesteld en kon zijn vriend Eekhoff, die hem
nog wou bezoeken, niet ontvangen. Begin Mei ging hij
met de zijnen scheep te Hamburg. Posthumus riep hem
in een aangrijpend vers het Farwol!]) toe. Eerst een troostwoord:
Oeral troch 't libben is 't for ús bipade
Fen God, ús Heit, hwaens ljeafde ús stjûrt en laedt:
Hânwisers binn' 'r set fen Syn genade,
Hwer 't wy op léze: 't smelle is 't rjuchte paed.
Hâld wy dit dan om by elkoar to bliuwen!
Forstân en deuchd en ljeafde binn' de bân,
Dy 't ús forienicht yn ús wraldsk bidriuwen,
En makket fen ús ierde ien heitelân.
Dat lân, myn broer! hwer't jou nou gongen hinne,
Amerika, yn rjuchts en frijheits tier,
Wirdt ek forljochte fen de selde sinne
As wy, en God is der ek net mear fier
Fen ús as hjir: hy, dy't wy oeral fine
Op hege bergen en yn 't tsjusterst wâld
Scil mei syn ginst ek der jou 't hert biskine,
Hy, wel fen alhwet libbet, en hjar hâld.
Dan een lofzang op de vrijheid aan gene zijde van den
oceaan:
Ho swier it fâlt, sa fen elkoar to skieden,
It treast, dat jou nei 't lân fen Washington
En Franklin gean, ja, troch hwaens ried en dieden
De frijheit der de tsjinstberheit oerwoun.
') Farwoï, taroppen oon myn broer in stalke W. van Peima,
by syn fortjean, mei bern in bernsbern in ore goede kunde nei
Amerika. I.jeauwert, 1849.
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't Grutske Ingelân, dat 't goud mear minde as minsken,
Dat fen dat lân syn goudmyn meitse woe,
Bitwongen hja yn al syn wylde winsken,
Der 't hiele folk mei dy twa ed'len stoe.
De wolfeart tiert der, borgers libje yn blijheit:
Ho lokkich, Washington! is 't wirk bislein!
Dat wirk mei God bigoun docht steden bouwen
En dorpen bûten tal yn in woastyn,
Docht 't nôt utsiedzjen by it bosk-omhouwen:
Dy wolfeart by dy frijheit is nin skyn.
Hwet tûzenen fen minsken stroom' der hinne
Om brea, om frijheit en in goe bistean!
Dy't yn ús âlde wrâld neat koen' bigjinne,
Dy fine der for nearstigens hjar lean.
Wy minsken kinne allinne yn frijheit tierje;
So wol it God, hy makket ús sa frij:
Sa seit Amerika ús yn 't opblierjen
Fen dy 't der komme yn frijheits skoalle en lij.
Der is men minsk en borger; for de Wetten
Hat nimmen eat foarút as troch syn deuchd.
Nin borgers wird' troch swiere lest forplette:
Der groeit in nije wrâld yn bliere jeuchd.
En Kristus' lichem kin him, bûten bannen
Ontjaen, 't ontjowt him better mear en mear.
Vervolgens een klaagtoon „oer it heitelân" :
Tofolle minsken en tomin bidijen
Sûg' Fryslân leech, de lest weag' al to swier.
Ek hjir bigoun de moarntiid oan to brekken,
En dochs is 't yette nacht en lang nin dei.
De riken swolgje yn oerfloed, en hjar sprekken
En roppen smoart de earmoeds swak geklei.
O tink ik, hwet wy wierne en hwet wy binne
En wirde moatte, as it sa foart bliuwt gean,
Dan is it nacht en nearens om my hinne!
En dan eindigt hij met de verwachting:
Dat de âlde en nije wrald elkoar bystean,
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En dat Amerika ús út ús slomme
Opwekket en nij libben oer docht gean
Yn ús forâlde geest.
Het was een heel gezelschap Friezen, dat met Worp
het vaderland verliet.*) Na een stormachtige zeereis kwamen zij te New-York aan. De eerste weken gingen zij op
verkenning uit om goede gronden te zoeken. Beukma,
Borgman en van Houten vestigden zich te Plainfield in
New Yersey. Maar Worp vond daar den grond te slecht
in verhouding tot den prijs en bleef met Rinse Koopmans,
Zuidema en Dijkstra in het Oosten hangen. Zij vestigden
zich te Lancaster in de staat New-York, aan de boorden
van het Eriemeer, „niet ver van het eeuwig ruischen en
bruisen der Niagara."2) Veertig jaar vroeger was het
daar nog alles bosch. Buffalo bestond uit slechts eenige
ellendige huizen. Het land werd er verkocht voor l1/^
dollar de acre.3) Maar nu groeide en bloeide daar een
nieuwe samenleving met reuzenkracht op, die het oude
Europa in vele opzichten voorbijstreefde. En Worp werd
door dat alles niet verbijsterd. Hij was een echte emigrant, geschikt om het vreemde in zich op te nemen en
te verwerken en er van te genieten. „For sa'n bulte
minsken" — schreef hij aan Hommema — „is de wrâld
sa lyts, sa lyts" 4), maar hij zag de dingen in 't groot. En
nu geen druk van belastingen, geen armoede, geen kommiezen, maar maatschappelijke vrijheid en levensgeriefelijkheden, die men in Friesland niet had. Hij bewoonde er
') O. a. uit Bergum. Brief aan Hommema 1 April 1850. Een
brief van 26 Dec. 1852 bevat gegevens omtrent Leendert Kingma
uit Makkum, die een steenbakkerij en kalkbranderij had te
Wawarsing tusschen Albany en New-York, een energieke, rondborstige Fries, die bijna de gansche Vereenigde Staten is doorgereisd.
2
) Brief aan Hommema 20 Aug. 1855.
*) Brief aan Hommema 1 April 1850.
') Brief aan Hommema 13 Juni 1850.
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een flink huis, met stalling, schuur en 18 acres tuin en
weiland, die hij na drie jaar met l/3 winst kon verkoopen.
Hij dreef een stoomleerlooierij, waar buffelhuiden werden
bewerkt en hield een wisselbank. Met zijn Friesche vrienden in den omtrek stond hij in een druk vriendschappelijk
verkeer. Onder hen werd nooit Hollandsch gesproken,
maar altijd Friesch of Engelsch. Hij zette zijn geliefkoosde
studies vooral op het gebied van de zeedefensie voort. De
nieuwste kadastrale kaarten van Oost- en West-Dongeradeel, de brochures over de droogmaking der Zuiderzee en
over de verbinding van Ameland met den vasten wal,
gegevens omtrent den hoogen vloed van 1877 — alles was
van zijn gading. Hij vond het nog altijd jammer, dat hij
zijn electriseermachine, zijn luchtpomp en andere werktuigen in Ternaard had achtergelaten.x) Met notaris Klasesz
en zijn zwager Posthumus hield hij geregeld briefwisseling.3)
Zijn kinderen kwamen tot een eervolle positie en als tachtigjarig grijsaard was hij nog vrij van de gebreken des ouderdoms.
En toch, als hij na een 30-jarig verblijf in het verre
Westen zich verdiepte in gepeinzen en zichzelven afvroeg,
waar hij nu toch het allerliefst zou zijn in de wereld, dan
gingen zijn gedachten naar de hoeve aan het Friesche Wad
en dan zei een stem in zijn hart: dêr, yn't ljeaf heitelân;
de beam is to âld forplante om syn tier to krijen".3)
Zijn stof rust nu in het vreemde land. Maar hij mag
niet vergeten worden. Friesland staat tegenover hem in
de schuld. Het is een aanklacht, dat er voor een man
van zoo wijden horizon en zulke geestesgaven, geen plaats
meer was tusschen het Flie en de Lauwers, dat Friesland
zelfs geen moeite gedaan heeft om dezen man voor zich
') Brief aan Eekhoff April 1877.
J
) Deze hebben ook zijn Verslag over de aansluiting van
Ameland aan de Vrieschen wal en de opslijking van het Wad,
in 1850 uitgegeven.
s
) Brief aan Eekhoff 19 Nov. 1877.
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te behouden.3) Dat hij een landverhuizer moest worden.
Dat is een aanklacht.2)
Toch is het zaad, dat hij en zijn vrienden hebben uitgestrooid niet alleen gebleven. Wat er nù nog in Friesland wordt gedacht en gedicht, wordt gewerkt en gestreefd,
houdt verband met hun arbeid. En dat allerlei geestesstroomen thans nog hun weg kunnen vinden door der
Friezen hart, is mede een vrucht van het getuigenis, dat
hun persoonlijkheid heeft gegeven.
G. A. WUMKES.

') Er schijnt wel eens sprake te zijn geweest om hem lid van
de Tweede Kamer te maken. Wat heeft hij een echt ministerieelen kop!
-) Welk een belangrijk boek ware er te schrijven over de
geschiedenis der emigratie uit Friesland. Hoevele families bezitten belangrijke brieven, die daarvoor bouwstoffen zouden
kunnen leveren! Ook de brieven van v. Peyma behelzen materiaal b.v. voor de historie der kolonie Holland onder leiding
van Dr. van Raalte. Niemand vernietige zulke brieven, maar
-schenke ze veeleer aan ons Genootschap.
12
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