Stads- en Dorpskroniek van Friesland
over de jaren 1785—1797,*)
door Dr. G. A. WUMKES.

1785.
Jan.

3 Verkoop van een heerlijke dwarshuizinge breed 50
voeten met hovinge en tuinhuis met een vrije steeg,
ten Westen staande aan de Voorstraat te Franeker bij
de Vischmarkt, laatst als eigenaar bewoond door Prof.
H. Venema.
„ 12 De vrijcorpsen van Friesland houden een generale
vergadering in het Zwart Kruis te Leeuwarden. Verschenen bij J. D. v. d. Haak te Leeuwarden: Request
van eenige honderden ingezetenen van Leeuwarden
aan de Staten van Friesland op 6 Jan. 1.1. aangeboden
om de algemeene wapening in dit gewest aan te
moedigen.
„ 22 Verschenen bij A. Jeltema en H. Post te Leeuwarden:
Nieuw en verkort exercitieboekje voor de gewapende
landlieden om zich tegen vijandelijke troepen te verdedigen.
„ 26 Tijdens den bedestond in de Jacobijner kerk te Leeuwarden ontstaat door het gerucht van brand een
paniek, waarbij een menigte menschen onder den voet
raken; vensters worden stukgeslagen, velen worden
van kleederen en sieraden beroofd en vier personen
komen om.
Febr. 11 Ds. H. Douma te Ferwerd wordt in de Nederlandsche
courant uitgeschilderd als iemand, die de stem van
zijn geweten versmoort door uit vleizucht zich tegen
den vrijwilligen wapenhandel te keeren. Hij verklaart
in dë Leeuw. Courant van 12 Maart, dat dit laster is ;
*) Evenals in de vorige jaargangen van de Vrije Fries is deze
kroniek getrokken uit de Leeuwarder Courant.
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dat hij zich wel niet voor den wapenhandel heeft verklaard, maar ook niet het tegendeel heeft gedaan.
Febr. 26 Verschenen bij H. Post te Leeuwarden: Boezemzugten
der vrijheid nopens de wapening der landlieden.
Maart 12 Verschenen bij Joh. Seydel te Leeuwarden: 1, Naamlijst der grietslieden en secretarissen in Friesland van
de vroegste tijden af tot op het tegenwoordige. 2. Alphabetische beschrijvinge van bijna 800 stokoude menschen, die een eeuw en daarover geleefd hebben, met
den tijd wanneer zij geboren en overleden zijn.
„ 16 Verschenen bij Jeltema en Post te Leeuwarden: Gebed
en Dankzegging gedaan ter bedestonde op 26 Jan. 1.1.;
uitgesproken door N. N. V. D. M. Daarin een treffend
tafereel der gedreigde oorlogsrampen geschilderd en
den algemeenen wapenhandel ten sterksten aangemoedigd. In de Leeuwarder Courant worden ten zeerste
voor de bedestonden aanbevolen de leerredenen van
Ds. Johannes van Eyk te Muiden over „Neerlands volk
tot de algemeene wapening aangemoedigd". (Neh. 4 :
14, 15; en „Het zich wapenend Nederland de zekerste
weg voorgesteld om de wapenen met voorspoed te
gebruiken" (1 Sam. 13 : 12a). Algemeene vergadering
van alle Friesche exercitiegenootschappen ten huize
van Balthazar Rol, kastelein in de Hollandsche Maagd
te Leeuwarden.
„

26 Verschenen het dichtstuk de Eigenbaat, met plaat van
Vinkeles, gewijd aan Ds. D. B. Bosch voor zijn vaderlandsliefde en vrijheidszucht. Verschenen bij Jeltema
en Post te Leeuwarden: Brief over dat dichtstuk,
zijnde een onderzoek van deszelfs waarde en eenige
staaltjes van ZEW. manier van navolging onder de
zinspreuk: Niets blijft verholen.
April 9 In den Frieschen boekhandel verkrijgbaar: Gedenkzuil
voor den vader des vaderlands den onsterfelijken ridder J. D. Baron van der Capellen tot den Pol. Te
verkoop aangeboden de deftige, beknopte en plaisante
heerenhuizinge met twee vruchtbare hovingen en tuinen
met de daartoe behoorende singels en grachten, Gerbrada State te Oosterwierum. Evenzoo een deftig,
gestoelte met grafkelder in de kerk te Herbajum.
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3

April 11 Gedeputeerde Staten besteden het herbouwen aan van
de huizinge Cammingaburg buiten Leeuwarden tot een
kruidmagazijn.
„ 16 Te koop de achtkante steenen runmolen met den daaraan verbonden cementmolen aan de Leeuwardervaart
op Zevenhuizen onder Franeker, gebruikt en bewoond
door den koopman Cornelis Dirks. C. Lochnaar, jager van den stadhouder op het Bildt maakt bekend,
dat bij hem een witte windhond ligt, die zal worden
doodgeschoten, als hij binnen 14 dagen niet door den
eigenaar wordt afgehaald.
„ 28 Verkoop der heerlijke stemdragende zathe en landen
groot 111 pondematen onder Niawier, genaamd de
Slijpsteen. Boelgoed ten sterfhuize van wijlen Abraham Frederik van Schurman te Heerenveen, kanunnik
des Capittels van St. Marie te Utrecht.
„ 30 Ds. J. B. van Loenen te Noordwolde (W.St.) werpt in
de Leeuw. Cour. de verdenking van zich, dat hij de
schrijver zou zijn van een zeker extract van brief van
een braven dorpsleeraar in de Nederl. Courant, rakende de patriotsche woelingen.
Mei
2 Overleden tengevolge van het omvallen van zijn rijtuig
Epeus Wielinga, ontvanger-generaal van 't Comptoir
der lijfrenten van Friesland, een kundig en eerlijk
regent, die den zomer placht door te brengen te
Marssum.
„
7 De bakker Eise Proost te Vrouwenbuurt biedt a/<u aan
in het galjootschip de Lieve Vrouwen Parochie. Verschenen bij A. Siccama te Leeuwarden: Onderzoek
over de rechten der bevelhebbers en corporaals aldaar.
„ 12 De apotheker C. de Hosson en de kunstschilder F. C,
de Hosson verhuizen naar het Ie huis in de groote
Hoogstraat bij de Brol te Leeuwarden.
„ 18 Verschenen bij A. Paddenburg te Utrecht: Commentatio
de inspiratione Scripturae Sacrae door Ds. L. Meijer
te Twijzel c. a. Verschenen: Deductie van J. M. van
Beyma thoe Kingma tegen Jr. A. W. Baron van Nagel
in zake het grietmansambt van Franekeradeel. De
kastelein Sake Wierds op Galemadammen laat een
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„
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„
Juli

27
8

Aug.

1

„
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„

19

Sept. 5

„

10

zilveren mes verkolyen en een brandewijnskop verhardzeilen.
Het exercitiegenootschap te Franeker ontvangt een
vaandel van een gezelschap vrouwen.
Papegaaischieten op Galemadammen.
Verschenen bij J. Boltjes te Leeuwarden: Onpartijdige
gedachten, voorkomende in een samenspraak over het
verspreide gerucht, alsof de Keizer weer een nieuwe
eisch den Staten deezer landen zou hebben voorgesteld.
Kastelein Ate Minnes in 't Zwart Paard bij de Zuiderpoort te Harlingen laat een gouden bal verkaatsen.
Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden zijn beide
dichtstukjes: Welluidende beuzelingen, getiteld het Belkumer raadsel en de Schimper betaald.
Verschenen bij V. v. d. Plaats te Harlingen de prijsverhandeling van Hermanus Oneïdes, erfgezeten te
Exrnorra, over de beste instelling voor de vrije corpsen en schutterijen.
Papagaaischieten te Wierum.
Schijfschieten bij den strandmeester D. Ia Fleur op
Dijkshoek (Barradeel) om een met zilver gemonteerd
geweer.
De magistraat van Sloten besteedt aan het maken van
een kast voor het nieuwe kerkorgel.
Schietwedstrijd om 3 medailles te Holwerd op 3 schijven,
ter eere van Zoutmans overwinning op Doggersbank
in 1781.
Verkoop van 150 pondematen te veld staand koolzaad,
zomergarst en haver in den Hempenser polder. Ringrijden van knechten en meiden op paarden aan de
Galamadammen om een gouden ring, en zilveren mes.
Verschenen bij J. Boltjes te Leeuwarden: Zang voor
de Vrije Batavieren op de wijs: Vermeille rose!
Papagaaischieten te Ferwerd, prijzen voor de romp een
zilveren kop, voor de kop en staart elk een zilveren
hecht, voor de vleugels elk een zilveren lepel, mits
zullende niet meer dan 36 schutters worden toegelaten,
elk houdende eigen kruit en kogels.
Iemand genegen om het slot Scheltema met toren, tuinen
enz. te Morrate huren, vervoege zich bij de secretarissen
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Witteveen te Metslawier en Canter te Wolvega.
Sept. 14 Het vrijcorps van Leeuwarden vuurt af en eindigt daarmee zijn zomerexercitiën, in tegenwoordigheid van de
magistraat, die voorafgegaan van de 4 stadsboden was
afgehaald door een commissie van het vrijcorps en
gevolgd werd door een officier en twee ordonnances.
Het corps werd gecommandeerd door kolonel van
Aylva, op Hania-State, grietman van W.-Dongeradeel.
„ 16,17 De gemalin van stadhouder Willem V arriveert met
haar 3 kinderen te Lemmer; zij soupeeren 's avonds
aldaar bij den grietman R. L. A. de Kempenaer. Na
's nachts op de jachten te hebben geslapen, vertrekken
zij naar Staveren, waar de burgerij voor 't stadhuis
in de wapenen paradeert. Na de audiëntie heeft de
maaltijd plaats ten huize van Jr. C. de Bigot. Vandaar
gaat het naar Workum, waar de vorstelijke familie
wordt ontvangen door Prof. P. Camper. Te Hindeloopen
paradeert het exercitie-genootschap en is er receptie
bij den heer A. van Loon. Vandaar komt men te
Bolsward, waar na de parade der burgerij op het stadhuis ten stadshuize een collation wordt aangeboden.
De regen heeft inmiddels de wegen zoo onbruikbaar
gemaakt, dat de reis per jacht wordt voortgezet, en
men 's avonds 11 uur op het Schavernek te Leeuwarden
aankomt.
„ 18 De vorstelijke personen zijn onder het gehoor van Ds.
T. ten Bokkel.
„ 19 Groot cercle aan 't hof; souper.
„ 22,23 Luisterrijke viering van het tweede eeuwfeest der Franeker hoogeschool, bijgewoond door het vorstelijk gezin.
Gedeputeerde Staten en vele andere autoriteiten. Verschenen bij G. D. v. d. Haak op den Wirdumerdijk te
Leeuwarden: Feestzang op het tweede eeuwgetijde der
stichtinge van Frieslands hoogeschool door G. T. de
Cock. Verschenen bij D. Romar te Franeker: Eerste
brief van Hendrik Brinksma Jzn., schoolmeester en
dorprechter te Hogebeintum aan Prof. Dr. Petrus Hofstra te Rotterdam.
„ 28 De vorstelijke personen wonen de maandelijksche bidstond bij in de Groote kerk te Leeuwarden, Woensdag-
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middag 4 uur, onder het gehoor van Ds. M. Eppens.
6 Stadhouder Willem V komt te Lemmer aan en begeeft
zich naar Leeuwarden.
„ 15 Het gansche vorstelijk huis wandelt door de stad, bezichtigt de weekmarkt en buiten de Tuinsterpoort, langs
het Vliet, de fabrieken van koopman T. L. v. d. Meulen.
„ 18 De stadhouder woont dagelijks de Statenvergadering
bij en doet met zijn familie een rijtoer door de stad
in 3 koetsen met 6 paarden bespannen.
„ 19 Verschenen bij J. C. Tophuizen te Leeuwarden, boekdrukker over de Korenmarkt te Leeuwarden: Het 50jarig jubelfeest van den Eerw. en deugdrijken heer
Lucas Otting, Roomsch priester en pastor te Sneek,
aartspriester der Roomsche kerken in Friesland, door
Josephus Scholtens, R. P. te Leeuwarden.
Nov. 2 De stadhouder gaat ter jacht naar het Bildt.
„
5 De vorstelijke personen vertrekken naar Groningen
met hun jachten, liggende buiten de Poort voor het
Oud Blauwhuis, onder het gedonder der kanonnen op
den stadswal.
„ 19 F. Rood Ermel Sr., oculist en Med. practicus, waarschuwt tegen zeker Joodsch kwakzalver, die op zijn
naam billetten uitgeeft op Friesche markten als zijn
ondermeester. Hij beveelt zich aan voor de behandeling
van blinden, dooven, hazemonden, kankers enz. en is
te vinden buiten Harlingen in Grettingaburen en het
Bonthuis, waar zijn theater staat en alle avond om 5
uur komedie wordt gespeeld. Te huur de bouwplaats,
groot 108 pondematen, om en bij het slot Liaukema te
Sexbierum, nader onderricht bij Mevr. Liaukema boven
den glazenmaker Nauta op de Nieuwstad te Leeuwarden.
„ 20 Verschenen bij J. Boltjes te Leeuwarden: Copie testament, nagelaten door Auck Peters in den jare 1534
den 14 Nov. nopens de stigting van 't burgerweeshuis
te Leeuwarden, waarin een yder burger van Leeuwarden kan zien, hoever zijne kinderen al of niet na zijn
overlijden tot hetzelve weeshuis gerechtigd zijn. Verschenen bij G. Tresling te Leeuwarden: Uitbreidinge
over het zeer nuttig vraagboek der drie heeren predikanten Mart. Duirsma, Hildebrand Mentes en G. Duir-

Oct.
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sma, ten dienste van waarheidzoekende en godvruchtlievende leerlingen, door Ds. Johannes Drage te Marrum.
Dec. 17 Verschenen bij H. Post te Leeuwarden: Gelukwensch
aan de eigenerfde ingezetenen van Franekeradeel, toen
de HoogEd.Geb. Heer J. C. Bergsma tot hunnen grietman wierd verkooren, in overheerlijke trochaïsche
versèn.
„ 31 Verschenen bij D. Romar te Franeker: Tweede brief
van Hendrik Brinxma Jzn., schoolmeester en dorpregter te Hogebeintum aan Prof. Dr. Petrus Hofstede.
1786.
Jan. 4 Verkoop der ongemeen groote heerenhuizinge genaamd
De naakende mannen aan de zuidzijde van de Zuiderhaven te Harlingen.
„
7 Verschenen bij J. D. v. d. Haak te Leeuwarden: Brief
van Coert Lamb. van Beyma aan den Prince Erfstadhouder.
„ 11 Te koop een groot hof met meer dan 400 vruchtboomen, waartusschen bessenboomen, groot 4 pondematen,
met een steenen zomerhuis, aan de kleine Zijlroede bij
den papiermolen te Makkum.
„ 14 Verschenen bij H. Post te Leeuwarden': Rapport betreklijk de wagtgelden te Dockum aan de magistraat
en vroedschap dier stad, gedaan 26 Nov. 1785 met de
daarop genomen resolutie en gedaan protest der heeren
Fockema, Ripperda en v. d. Werf. Boelgoed van ruim
40 Holsteinsche paarden op de Lange pijp te Leeuwarden.
„ 18 Aanbesteding van het afbreken der oude en wederopbouwen eener nieuwe pastorie te Buitenpost.
„ 21 Aanbesteed het vergrooten van de luifel der stadsboterwaag te Leeuwarden, alsmede het maken van
een kraan.
„ 23 De nieuw gekozen grietman H. A. Hiddema van Knijff
wordt door de exercitiegenootschappen van Hallum,
Marrum en Ferwerd ingehaald, voor de rechtkamerop
het Vrijhof worden drie salvo's gedaan, waarna de
commandeerende officier van het Ferwerder corps
Hendrik Brinxma een aanspraak houdt.
„ 28 Gedrukt bij Tjalling de Vries te Leeuwarden: Translaat
van het Hebreusch vers opgesteld door Joseph Israëls,
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1786.
Febr. 17

„

18

Maart 11

„

15

„

16

April

1

„

5

„

17

beëdigde translateur binnen Leeuwarden, staande in
de Carmina in natalem academiae Frisiacae.
De magistraat van Leeuwarden resolveert om de Joden, die in de stad geen 5 jaar hebben gewoond ofte
bij andere wegen daartoe geen permissie hebben bekomen, te doen delogieeren en dat ook geen vreemde
Joden hier zich mogen nederzetten zonder een bewijs
van ordentelijk bestaan, alles met het oog op het
toenemend aantal Joden, alhier na toevloeijende, onder
welke vele van een slordig bestaan, waarover zelfs
de parnassijns der Joodsche gemeente bij requeste
hebben geklaagd (efr. de publicatie van 21 Juli 1752).
Voor de op te richten spin- en leerschool te Hindeloopen, waarin men de kinderen behalve spinnen ook
lezen en schrijven zal leeren, wordt een spinbaas en
vrouw opgeroepen.
Verschenen bij J. Boltjes te Leeuwarden: Vers toegewijd aan het vaderlandlievend gezelschap, ter gelegenheid dat het langgewenscht verbond tusschen Z. M.
Lodewijk XVI en deezen staat gesloten, den 27 van
Sprokkelmaand 1786 binnen Leeuwarden gevierd wierde.
Tevens wordt aldaar geleverd de 2de druk van het
Weekblad De Vriesche Patriot.
Auke van der Meulen, organist der Galileër kerk te
Leeuwarden laat een forte piano verloten, 28 loten à ƒ7.
Rinse Gerrits Hingsteman op Lutjelollum onder Franeker
houdt hingstebier. Ieder die zijn kapitale dekhengsten,
waaronder een kastanjebruine wil bezigtigen, wordt
verzogt alsdan te compareeren.
Verschenen bij J. v. d. Haak te Leeuwarden: Edelmoedige en volkslievende schriftelijke propositie door
Mr. R. H. van Altena, raad in de vroedschap van
Leeuwarden.
Verschenen bij V. v. d. Plaats te Harlingen: Elegia
patriam ad foedere cum Francis pacto, jure exsultantem,
door V. Slothouwer, rector te Leeuwarden.
Het vereenigd exercitiegenootschap te Berlikum en Wier
ontvangt een nieuw fraai geschilderd vaandel aangeschaft door de burgerij, met een toespraak van Ds. P.
Nota, waarop de kapitein Egb. Tulner zijn dank be-
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April 22

Mei

6

„
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„

16

„

20

„

31

Juni

1

„

3

„

10

„

11

tuigt en het vaandel overreikt aan den vaandrig W.
van Assen.
Verschenen bij J. Boltjes te Leeuwarden: I. Protest van
Mr. Coert Lamb. v. Beyma; II. Aanspraak van L. Oling,
die als burgervaandrig om eedsweigering werd ontslagen, toen zijn wacht een medaille ontving.
Verschenen bij T. Roorda te Heerenveen: Vaderlandsch
Gedenkstuk ter gedachtenis van het droevig afsterven
van des volks en vrijheidsvoorstander Johannes Hiddinga, in leven doctor der beide rechten, capitain van
een compagnie van het exercitiegenootschap, overl. te
Heerenveen 20 Apr. 1786, begraven 25 Apr. 1786, onder
geleide van het genootschap, door R. Dibbetz, Med. docter.
Te huur 2 pondematen greide aan de Tjissingeweg,
genaamd de Spijkerboor, te bevragen bij A. P. Tinga,
Roomsen priester op de Vleeschmarkt te Leeuwarden.
Papegaaischieten te Ternaard om een zilveren kop, 2
hechten en 2 lepels.
Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: Morgendroom
van Lieuwe Lieuwerts betrekkelijk den met reikhalzen
tegemoet gezien wordenden z.g.n. corporaaltjesdag of
stemdag der burgerofficieren te Leeuwarden.
Verkoop der bibliotheek van wijlen R. J. Splinter te
Harlingen bij J. C. Tophuizen te Leeuwarden. Bij laatst-'
genoemde verschenen: Het verheugde weesje aan alle
welmeenende en weldoende, wanneer de Roomschgezinde ouderlooze kinderen in een voor henlieden opgericht weeshuis (Galileër Kerkstraat) Dinsdag 30 May
binnen Leeuwarden met vreugde ontvangen wierden
door de regenten en regentessen.
Prof. S. H. Matiger te Franeker draagt het rectoraat
over aan Prof. Joh. Valckenaer met een oratio de festo
orthodoxiae a Graecis christianis celebrato.
Verschenen: Schuldige erkentenis aan de voogden en
voogdessen van het Roomsche Weeshuis te Leeuwarden,
waaronder twee gevelschriften door A. Jeltema,
Verschenen bij J. Boltjes te Leeuwarden: Specimen
carminum Lyzicorum a Joh. Henr. Keympema.
Zondagmiddag 3 uur houden de gecombineerde batail-
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„
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1

„
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„
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Aug.

7

lons der exercitiegenootschappen in Menaldumadeel hun
exercitiën te Marssum.
Zondagmiddag 4 uur houden de bataillons der exercitiegenootschappen in Barradeel hun exercitiën te Wijnaldum.
Aanbesteding van het af breken en wederopbouwen der
schoolmeestershuizinge te Tjalbert.
Verschenen bij G. Tresling te Leeuwarden: Deductie
aan de synode te Dokkum 14 Juni 1786 voor Jan Wiebes Keikes, diacon te Ulst uit last der magistraat aldaar tegen Hinne Sannes c. s.
De kerkvoogden van Uitwellingerga vragen een goede
dorpsklok zwaar pi. m. 1500 pond te koop.
Wapenschouwing der Leeuwarder schutterij, „in uniform zeer proper in 't zwart met witte kousen gekleed",
met fraaie panassen op den hoed. Het manuaal wordt
zonder commando verricht en dan gaat men in parade
marcheeren.
De commissie voor de prijsvraag: Welke zijn de beste
middelen om aan de burgerijcorpsen en exercitiegenootschappen in Friesland een jaarlijks fonds tot duurzame instandhouding van dezelve te bezorgen, roept
den schrijver op van de verhandeling die tot zinspreuk
voert: „'t Geweer op schouder, 't zwaard op zij, Voor
heerschzucht nooit gezwigt, In d' oude dag van werken
vrij, Dat maakt het leven ligt". Verschenen: Brief van
de classis van Dokkum aan de vijf Eerw. dassen van
Friesland raakende den brief van en het voorgevallene
op de Chr. synoden van Vriesland in 1785 te Harlingen
gehouden.
Verschenen bij J. D. v. d. Haak te Leeuwarden: Missive van eenige gewezene leden van 't exercitiegenootschap te St. Anna aan de president van de algemeene
vergadering van de exercitiegenootschappen in Friesland. Alsmede: Deductie van dit genootschap in die
vergadering gegeven.
Aanbesteed het afbreken van de kap der kerk te Gerkesklooster met een gedeelte muren en het weder opbouwen daarvan.
Schietwedstrijd te Hplwert voor leden van het exercitie-
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Aug. 23
Sept. 16
„

30

„

26

„

28

Dec.

9

„

18

„

20

genootschap en der schutterij, om drie medailles.
Tijdelijk houdt wegens reparatie van den nieuwen toren
te Leeuwarden het luiden dier klok op. De groote
kerkklok en de kleine klok der Oldehoof luiden nu
's middags half drie, terwijl 's avonds en 's morgens
voor de poortklokken zullen dienen de klokken van de
Groote, Galileër- en Westerkerk.
Verhuurd een heerlijke zathe te Oldeklooster bij Hartwerd, genaamd Bloemkamp, groot 107 pondematen.
Verschenen bij D. Romar te Franeker: Samuelis Henrici Mangeri Commentarius.
Verschenen bij V. v. d. Plaats te Harlingen: Verzameling van stukken rakende het voorgevallene omtrent
de schutterij der stad Harlingen in Juni—Aug. 1786.
Tevens: Astrea, Friesche lierzang, door S. Stijl.
Verkoop bij Abelus Siccarna, boekverkooper op de
Eewal te Leeuwarden, de bibliotheek van wijlen Ds.
Carel Limberger, emer.-predikant en rector te Staveren,
waaronder de Tegenwoordige Staat van alle volkeren
in 33 keurlijke Fransche banden, en de Nederl. Jaarboeken in 78 nette Blancarde banden, insecten in liquor, een electriseermachine met zijn apparatus enz.
Een luchtbol opgelaten, hoog 39 voet, in zijn cirkel 60
voeten door Ratee op de binnenplaats van het Blauwe
Weeshuis te Franeker.
De snik, die van het z.g.n. Smidshuis te Rinsumageest
aan de Dokkumer Ee naar Leeuwarden vaart, kantelt
door het onverwacht aanrukken van het paard, waardoor 7 personen verdrinken, n.1. 4 uit Lichtaard, 2 uit
Rinsumageest en 1 uit Akkerwoude.
Verschenen bij Joh. Seydel te Leeuwarden:. Joannis
Schraderi Carmina.
Aanbesteed het maken van een nieuw eiken klokhuis
te Oldeouwer.
Verkocht de ringmuur om het kerkhof te Oudwoude.
Verkoop bij V. v. d. Plaats te Harlingen van 100 plaisante schilderijen, waaronder vorstelijke portretten,
een verzameling uitmuntende prentkonst, vier levensgroote beelden Faunus, Venus, Gladiator en Laocoon,
benevens schildersgereedschappen.
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Dec. 23 Verschenen bij J. v. d. Haak te Leeuwarden: Rapport
wegens de aequivalenten aan de stad Dokkum.
„ 30 Te huur een fraaie buitenplaats te Pietersbierum, adres
Jr. J. van Egten, grietman aldaar.
1787.
Jan. 24 A. Jeltema te Leeuwarden adverteert de uitgave der
Geldersche Historische Courant, waarvan J. Olivier
redacteur is; no. 1—11 zijn reeds verschenen. De
R. K. priesters in Friesland aan het hoofd van hun
naamlijst in den Frieschen comptoiralmanak den naam
gelezen hebbende van Gerardus Heinberg als diaken
en aartspriester van Friesland, verklaren dat dit bij
vergissing van den drukker is geschied en Heinberg
tot hen in geen betrekking staat. De drukker verklaarde echter het tegendeel en is bereid de wettigheid
der opgave te staven.
Febr. 7 Aanbesteed het afbreken van een gedeelte van den
toren te Twijzel en het wederopbouwen daarvan. Verschenen bij J. Seydel te Leeuwarden: Deductie voor
Sijds Schaaff, raad in de vroedschap te Harlingen
tegen E. M. van Beyma, mederaad in de vroedschap
aldaar.
Maart 10 Mevr. Wed. Major E. van Haarsma presenteert uit de
hand te verkoopen haar heerenhuis met hoven, tuinen,
singels, vijvers en schuitsloot naar het Kolonelsdiep te
Augustinusga.
„ 17 Verschenen bij G. Tresling te Leeuwarden: Vrieslands
Welvaart of Bescheiden Betoog over het staatsbestuur aldaar, door Mr. J. Munniks.
„ 24 Wie genegen is cichoreiwortels te laten hakken, droogen en malen, de 1000 pond voor 6 car. gl., adresseere
zich bij J. J. Beeksma te Dokkum op de Koornmarkt,
die genegen is voor het verdiende loon goederen te
nemen. Iemand genegen zijnde nieuwe bierverndels
en rinkelmanties te koopen, vervoege zich bij Jan Melis,
mr. kuiper op het eind van de Pol te Sneek.
April 7 Gedeputeerde Staten van Friesland besteden aan door
de commissarissen tot de vijf-Deels dijken of Harlinger werken: Het slaan van twee punt kistdammen,
één in de Noorderhaven voor en een kleine binnen-
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„
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waarts achter de groote zeesluis te Harlingen. Johannes Fransen te Achlum en Paulus Jans te Oudebildtzijl
verkoopen landrollen. van 18 tot 33 duim.
Oproeping van een predikant of candidaat als praeceptor
der eerste Latijnsche School te Leeuwarden op een
tractement van /"280 per jaar met verplichting 26 predikbeurten per jaar waar te nemen, waarvoor hij
/370 geniet.
Verkoop van 50 zware eiken en 32 linden op den Singel
voor de buitenplaats Driezigt te Oostermeer.
Verkoop van de helft der zathe Groot Oeppema te
Terkaple, groot 103 pondematen, behoorende de andere
helft in eigendom aan den koopman Bote Romkes te
Warga.
De dijkgraaf A. J. C. de Bere, dijkgraaf over Hemelumer Oldephaert c. a. contributie Zeedijken, benevens
het verdere Dijksgeregte besteden aan: een aantal
roeden palagie heiwerk, zoo nieuw als reparatie ten Z.
en N. van Staveren, Hindeloopen en Workum, alsmede
een leverantie van 350 lasten huissteen en 100 lasten
zware balsteen en 100 lasten handbalsteen. Verkoop
ten sterfhuize van Eling Jouws te Wommels: chitzen
en bonten, chargies, saaijen en baaijen, flennie, calaminken en damasten, zijden stoffen en greinen cantenet, mecrapdoeken, Herrenhutters overlast, chargie
de berre enz.
Verkoop van een deftige huizinge c. a. te Wijtgaard
aan den Heereweg bewesten het priestershuis, metterdood door Rimke Tjitzes ontruimd.
Verkoop van de helft in de voor weinige jaren gebouwde suikerraffinaderij in de Hofstraat te Harlingen.
Het Dijksgeregte van Wijmbritzeradeel c. a. contributie
zeedijken, besteedt aan op Ongerzijl buiten Hindeloopen
het slaan van eenige beugels, kisten en palagie, kistvullen en repareren van aardwerk in gedagte contributie, alsmede de leverantiën van 800 greenen palen,
24, 21 en 16 voets kant en 150 lasten zware, puntige
balsteen; conditîën bij den dijkssecretaris te Sneek en
den dijksopzigter te Hindeloopen.
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Mei 26 De trekvaart van Leeuwarden naar Sneek is eenigen
tijd onbevaarbaar wegens slatting.
Juni 6 Verschenen te Leeuwarden bij G. Tresling: Uitbreidinge over het Vraagboek van Ds. Marten Duirsma,
Hildeb. Mentes en Duirard Duirsma, ten dienste van
waarheidzoekende en godsvruchtlievende leerlingen,
door Ds. Johannes Drage te Marrum.
„
9 De kerkvoogden van Warga bieden het kerkorgel te
koop aan.
, 30 Froukje van der Meer, Duitsche mutsstijfster in de
Bollemanssteeg te Leeuwarden, verkoopt allerbeste
gekookte stijfsel om Duitsche mutsen te stijven.
Juli
7 Theodorus v. d. Weide, koopman in Saxische porceleinen drink- en pronkglazen, staat op de Leeuwarder
kermis met zijn kraam tegenover de Fraterniteit.
„ H A . Solaro, Italiaander, staat met zijn kraam bij de
Waag, voorzien van Engelsche schilderijen met zwarte
vergulde lijsten à / 6 het paar.
Aug. 8 De schutterij en het exercitiegenootschap te Sneek
verrichten hunne generale exercitie op het exercitieveld buiten de Waterpoort.
„ 11 Iemand genegen op Mei 1788 het slot Scheltema c. a.
te Morra te huren, gelijk als het nu door overste
Sluiterman gebruikt wordt, kan de voorwaarden vernemen bij de secretarissen Witteveen te Metslawier
en Canter te Wolvega.
„ 17 Verhuring van boomvruchten op Osinga State te
Dronrijp.
„ 20 Verkoop van lj10 van den in 1767 en 1768 gestichten
papiermolen van Jan Iemes Tichelaar onder Idsegahuizen bij Makkum aan de Kleine Zijlroede, waarbij 10
arbeiderskamers, hebbende de molen 80 voet vlucht.
„ 25 Verschenen bij V. v. d. Plaats te Harlingen: Vertoog
ten aanwijzinge van het zeekere middel, waardoor de
zeeman iederen nacht zijne waare Lengte kan te weeten
komen uit den stand en de verschijning der starren
door Matthijs Adolf Idsinga, van Harlingen, oud-secretaris.
„ 30 Pieter Fontein onder de klokslag te Franeker en J. C.
de Beere uit Koudum, aanhangers der Franeker rebellie
nemen gevangen 's lands ammunitiemeester Ennius Har-
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men Bergsma, die op order van Ged. Staten naar Harlingen ging en zijn terugreis over Makkum nam. Tusschen Wons en Witmarsum dreigden zij hem met pistolen en dwongen hem zijn rijtuig te verlaten. Zij namen
hem mee naar Franeker, waar buiten de poort een
detachement gewapende vrijcorporisten van Wonseradeel zich bij hen voegden.
Sept. 12 Wordt geadverteerd, dat de gewone nachtschuit van
Leeuwarden op Harlingen voorloopig niet 's avonds
10, maar 's morgens 4 uur van Leeuw, zal varen.
„ 16,17 Pieter Fontein en Adrianus Alma gaan uit naam van
de gepretendeerde Staten te Franeker naar Sneek waar
zij de landscollectepenningen opeischen bij de collecteurs met behulp van een detachement soldaten. Zij
krijgen 17000 car. gl. los, sluiten deze in een kist en
laten deze brengen in een herberg te Sneek en van
daar naar Franeker.
„ 19 De Leeuw. Courant bevat een dreigbrief aan Martinus
Scheltema te Heerenveen en Joh. Casparus Bergsma
door C. L. v. Beyma c. s. die zich te Franeker als de
wettige Staten van Friesland hebben opgeworpen, hen
dreigende hun bezittingen te zullen verwoesten en
Friesland onder water te zetten, wanneer er meer krijgsvolk in de provincie werd gehaald, „al waren het ook
de eerlooze Plettenbergers". Met het oog op de turbulente tijdsomstandigheden worden te Leeuwarden de
wachten verdubbeld. De Staten van Friesland kennen
aan de 10 compagnieën schutterij, die op de Groote
Raadkamer te Leeuwarden beloofd hadden de stad tot
het uiterste te verdedigen, een aanzienlijk douceur toe
en „ingevalle onverhoopt eenig schutter (dat God verhoede) mogte worden gewondet of dat hij zelve het
leven mogte komen te verliezen, zal voor hun weduwen
en kinderen worden gezorgd".
„

20 Een detachement militairen trekt uit Leeuwarden met
eenige veldstukken ter beteugeling van de rustverstoorders, die te Stiens samenschoolden, daar een verschansing en batterij met een stuk kanon aanlegden, de
wegen opgroeven en de passage belemmerden. Nadat
eenige schoten waren gedaan hebben de militairen de
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batterij weldra doen zwijgen en is de bende gevlucht.
Verschenen bij J. C. Tophuizen, boekdrukker over de
Korenmarkt te Leeuwarden : Godvreezende bedenkingen
over de tegenwoordige beroerten in Nederland à 2 st.

Sept. 22 De Staten van Friesland trekken alle resoluties in omtrent de wettiging der exercitiegenootschappen, vrijcorpsen enz. en vaardigen het bevel uit dat men zich
niet meer gewapend op straat mag vertoonen en dat
binnen 8 dagen alle wapens der vrijcorpsen moeten
worden uitgeleverd. Aan de Sneeker trekvaart onder
Deersum een nieuw huis gebouwd, dienende tot een
overhaal over de vaart, zoowel bij nacht en dag en
waar de beurtschippers brieven enz. naar Deersum
kunnen afgeven.
„ 23,24 De gepretendeerde Staten van Friesland zijn des nachts
uit Franeker gevlucht naar Staveren en elders.
„ 25 Een detachement militairen vertrekt uit Leeuwarden
naar Franeker onder bevel van majoor W. Guerin om
aldaar garnizoen te houden.
„ 26 Een detachement infanterie en een escorte cavallerie,
voorzien van eenige veldstukken onder commando van
kolonel J. de Schepper, trekt uit Leeuwarden naar
Bolsward, Workum en Staveren om de aldaar saamgerotte menigte, die uit Franeker is gevlucht, te verjagen.
„ 28 Wegens herstel van den prince van Oranje in zijn
hooge ampten te s' Hage, begeven alle rustminnende
ingezetenen te Balk bij publieke afkondiging zich
's avonds 5 uur naar de Botermarkt en van daar naar
de herberg de Roskam om daar tot den volgenden
morgen den onderlingen vrede te drinken in gezelschap
van den pastoor en de leeraars der Mennonieten gemeente. Ds. P. Cramer houdt een geschikte aanspraak.
„ 29 Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: Heilzaame
Raad voor de manhafte Keezen, alias Nooit vechtende
wapendragers, een zangstukje à '/» st. Alsmede: Onderschept plan der z.g.n. Nieuw-modische patriotten,
onder dé zinspreuk: Raakt Friesland in ons magt, dan
zal de rest wel vlotten. Uit het Fransch vertaald. Ver-
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schenen bij H. Post te Leeuwarden: De opklarende
Oranjezon, dichterl. afbeelding, à 1 st.
Oct. 1, 4 Een detachement cayallerie van luitenant generaal
Stayenjsse Pous en het 2e bataillon van den prins van
Waldeck komen in verschillende plaatsen van Friesland in garnizoen.
„ 13 Verschenen bij Tjalling de Vries, boekdrukker in de
Korfmakerssteeg te Leeuwarden: Dankzegginge, Lofgeying en Gebed ter herstelling van zijn Doorl. Hoogheid, den prince yan Oranje, in groot piano opgesteld
en getranslateerd uit het Hebreeuwsch cjoor Joseph
Jsraëls, voorzanger en voorleezer van de Joodsche
gemeente aldaar.
„ 19 Veiling van 200 à 300 beukenstammen op Eysinga State
onder Rinsumageest.
„ 24 Verschenen: I. Brief aan alle vroome en getrouwe in
den Lande bijzonder in Friesland; II. Brief aan Heihond
de Beer in dato 18 Sept. 1787 over het aanhouden van
mijn bedienden; III. De doot. in de pot of aanspraak
aan drie Geref. predikanten, de heeren G. Lemke, Joh.
v. Assen en A. R. Mentes tot Harlingen; deze 3 geschriften door Joh. Mecima, drogist en chocoladefabrikant te Harlingen.
„ 26 Daar de openbare rust en veiligheid te Franeker zijn
hersteld, wordt de hervatting der academische lessen
afgekondigd.
Nov. 3 Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: Rijmlerij
van een Mennoniet en Arminiaan, het Antwoord van
den Souverein en de vrolijke Calvinist, na de omwenteling door een voorstander der wettige constitutie, à
1 st. De magistraat van Dokkum roept een nieuwen
torenwachter op, het blazen op de trompet genoegzaam
verstaande.
„ 17 Te bekomen bij A. Jeltema te Leeuwarden: De herstelling van Zijne Doorluchtige Hoogheid Wjillem V,
een dichtstuk door J. B. à 1 st.
„ 19,20 Verkoop der fraaije bibliotheek van Claas Fontein te
Harlingen. Verschenen bij H. Post te Leeuwarden:
Honderd rijmregels, verbeeldende het Franeker patriottenleven, à 2 st.
2
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Nov. 26 De leden der ontbonden fraterniteit te Leeuwarden
vergaderen in het gewezen fraterniteitshuis om over
dat huis met goederen een besluit te nemen, evenals
op 9 Jan. 1788 die van Dronrijp over hun huis.
„ 28 Men richt eerebogen op voor het huis van den grietman Martinus van Scheltinga te Heerenveen, door wiens
toedoen vooral, Friesland een wettige constitutie heeft
verkregen, in weerwil van allerlei hoon en smaad, op
princesse jaardag hem aangedaan. In de bogen hing
een bord met dit rijm: Erkentenis deed dees Boogen
stigten, Waarvoor de Nijdt en afgunst zwigten, De
vrijheid was bijkans ontluisterd, Nu ligt losbandigheid
gekluisterd.
Dec. 14 C. L. van Beyma te Ternaard door den stadhouder
opgeroepen om zich voor het Hof te verantwoorden
wegens zijn staatkundige misdrijven in de Franeker
troebelen.
„ 15 Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: I. Boezemzugt op het overlijden van Ds. Theodorus ten Bokkel
aldaar; II. Treurzang op de uitvaart van Ds. ten Bokkel
door D. S.; III. Rouwbeklag aan de Herv. kerkgemeente
te Leeuwarden bij het overlijden van Ds. ten Bokkel;
IV. Biddende Traanen gestort bij het lijk van den
jongenheer Folkert Pieters Schellingwou in het ijs overleeden 28 Nov. 1787 door F. v. d. P. Verschenen bij
H. Post te Leeuwarden: Beweegingen van een corps
koninglijke Pruisische troupen in Holland in den nazomer van 1787.
„ 19 Boelgoed op het hornleger van het huis Lottinga onder
Britsum van een partij schoone esschen. Dr. Gadzo
Coopmans te Leeuwarden door het Koninklijk Genootschap te Parijs bekroond met een gouden medaille
wegens zijn verhandeling over de sprouw.
, 21 Arent Julianus Carel de Beere te Koudum, een der
hoofdleiders der Franeker troebelen geciteerd om voor
het Hof te verschijnen.
,
29 Verschenen: Kort, oprecht en onpartijdig verhaal van
het gebeurde in de onlustige omstandigheden te Workum, door Ruurd Wopkes, koopman aldaar. Versche-
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nen bij D. v. d. Sluis te Franeker: Gebeurtenissen te
Franeker.
Dec. 31 Verkoop van het fraterniteitshuis tegenover de Waag
te Leeuwarden en een huizinge bestaande in 2 kamers
ten W. van de fraterniteit, staande in de Vermaningsteeg te Leeuwarden.
1788.
Jan. 9 Verkoop van het gewezene fraterniteitshuis te Dronrijp. Verschenen: Opwekkelijke reize na den zaligen
hemel van den WelEerw. heer Theodorus ten Bokkel,
door Joh. Mecima, drogist te Harlingen.
„ 14 Verkoop op afbraak van 6 loodsen der leerlooierij van
H. Victoor op het Schoenmakersperk te Leeuwarden.
„ 15 Verkoop van 800 eiken op den cingel van Jhr. S. van
Hiemstra te Oenkerk.
, 16 De prins van L. van Waldeck, benoemd tot commandant der Friesche troupes, legt in handen der Staten
den eed van trouw af.
„ 22 De schutterij van Leeuwarden ontvangt van de Staten 20 trommen, die van Harlingen 10 als eereblijk
voor hun gedrag in de troubles van 1787. Verschenen
bij Petrus Doekema te Groningen: Dispositiën der
merkwaardigste kerkorgelen, welke in Friesland, Groningen en elders aangetroffen worden door N. A. Knock,
J. U. Dr. grietman v. Ooststellingwerf, gecommitteerde
Staat ten landsdage.
„ 26 Verschenen bij H. Post te Leeuwarden: De Ludemansche bullebak ontmaskerd, in samenspraken tusschen Willem en Lodewijk over de voorspelling nopens
het wonderjaar 1788 in de Triumphzaal van Dr. J. C.
Ludeman.
Febr. 8 De vaandrig Jan van der Wijck van het 2e bataillon
van den kolonel Schepper in de compagnie van den
luitenant kolonel v. Burmania, in garnizoen te Harlingen, wordt van zijn militaire charge ontslagen en gebannen uit Friesland op poene van de galg, omdat hij
op Zondag 2 Sept. 1787 de wacht heeft verlaten, om
11 uur uit zijn kwartier is gegaan, dien nacht uit zijn
garnizoen is vertrokken en zich begeven heeft naar
Franeker om aan de troubles deel te nemen.
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Febr. 11 Verkoop van huis en kelder op het Aarden Waltje te
Leeuwarden, van ouds Het Oude Raadhuis genaamd,
door 3 huisgezinnen bewoond, doende ƒ 140 per jaar.
„ 17 J. Spoorman, orgelmaker te Franeker, laat een gekleurd bureauorgel verlooten, 't lot een gouden ducaat.
Antoni Solaro Jr., die lang heeft gereisd in Italië en
Frankrijk en thans woont bij zijn vader op de Nieuwstad te Leeuwarden, die landkaarten, opticaspiegels,
violen, hobofluiten, vuurwerk enz. verkoopt, beveelt
zich aan in het beeldhouwen en antieksnijden.
„ 18 Te koop de huizinge op den Grachtswal te Leeuwarden, bewoond door wijlen den beeldhouwer en antycqsnijder H. Berkebijl.
„ 26 Verkocht de eekmolen van de erven Hyltje Tjerks ten
N.O. der Houkesloot.
Maart 1 Te koop bouwmaterialen van de afgebroken Ponga
State te Marrurn, o. a. „een groot deurkozijn met schietgaten en een licht er boven".
„
8 De verjaardag van Prins Willem V gevierd met het
lossen van het geschut, 6 maal op de stadswallen te
Leeuwarden, parade te 1 uur en illuminatie van vele
huizen o. a. de stadsschuttersdoele, de sociëteit bij
J. IJsenbeek en het koffiehuis bij P. Algra op den hoek
van den Wirdumerdijk. Ook in de omliggende dorpen
wapperen vlaggen van den toren en worden de klokken geluid. Te Franeker houden de professoren een
vroolijken maaltijd in de senaatskamer en de voorzaal
der academie was 's avonds geïllumineerd. Toch
waren strenge publicaties gedaan tegen rustverstoorende bewegingen. Verschenen: Lof en beloften der
Joden in deeze booze dagen in de Zeven Provintien
tot aan de einden der aarde, door J. Mecima te Harlingen.
„ 18 Door Gedep. Staten aanbesteed het droogmaken van
den N. en Z. uitloop van de Nieuwe Zijlen te Engwierum, met zware reparatie aan het metselwerk.
„• 22 Te koop de deftige chirurgijnswinkel met disteleervaten, ketel enz. van chirurgijn Heydanus te Stiens.
„ 26 Verkoop der huizinge van wijlen Marten Harings de
Koe, grootkofschipper te Woudsend, en yan den laken-
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winkel, genaamd het Ehgelsch Lákeri, waarin meer
daii een eèüw die zaak is gedreven, vàti wijlen Old
burgemeester Jarig Westrà, op dé Bótermarkt te Harlingeri.
Het nachtschip van Leeuwarden op Harliflgen begint
weer te varen. Verpacht de vrije konijnenjacht op
Schiermonnikoog voor 5 jaar rnet een boerderij groot
60 pondematen deels onbereid, deels omdijkt, gebruikt
bij wijlen Schelte Zaakes, inlichtingen bij drossaard
Wiaerda.
Aanbesteed het afbreken der oude en het herbouwen
van een nieuwe kerk te Scherpenzeel. Boelgoed ten
huize van J. M. v. Beyma thoe Kingma te Sweins.
Besnijdenis in de Synagoge te Leeuwarden der drielingzonen van Samuel Nathans Turk aldaar.
Verschenen bij H. Post te Leeuwarden: I. Reisbeschrijving van 6 jongeheertjes na het land van Geluk enz.
II. De Verkwistende veenböer.
Te koop de steenhouwerij van JelleAgema te Harlingen.
Verschenen bij D. Romar te Franeker: Elogium H.
Venemàe auctore J. H. Verschuir.
Aanbesteed de töretlreparatie te Blesdijke. Verschenen
bij A. Jelterria te Leeuwarden: Treurdicht van eenen
berouwhebbendeh, bdetvaardigen nieuwmodischen patriot, úitgeboezemd in zijnen kerker op den 19 van
Grasmaand 1788. Verschenen een satyriëke plaat met
het onderschrift „Wij rijden naar St. Oitter" à 6 st.
Ter verantwoording geroepen Albartus Lycklama à
Nijeholt, vroeger te Bolsward, die zich als luitenant
der vrijwillige schutterij, trots het plàccaat van 4 Sept.
1787, gevoegd hééft bij üe öpröerige manschappen te
Franëkèr en zich met een detachement vrijcorporisten,
onder commando van Bernardus Jelgerhuis te Franeker naar de Lèhïmer begaf en dit 13 Sept. 1787 bezette, toen naar Sloten ging, waar hij de bruggen liet
ophalen, dë stadspoorten en boomen sluiten, zich
meester maakte van 11 stukken kanon op den Wal en
deze transporteerde Haar de Lemmer. Verder had hij
25 Sept. 1787 ih de Lëmmër van den cöllêcteur Coritelis VVittëvèëti gëid geëischt en 2938 caf. gl. gekregen.
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Mei 30 Aanbesteed het maken van een nieuw klokhuis te
Dijken bij Langweer. Verschenen bij A. Jeltema te
Leeuwarden: Afschriklijke reise na de rampsalige hel
eens moetwilligen godloosen of zoogezegde patriot
door Joh. Mecima te Harlingen.
Juni 9 E. Epkema, 2e praeceptor der Lat. scholen te Leeuwarden benoemd tot rector der Lat. school te Dokkum.
Te koop een brave en ruime huizinge, staande op den
zuidkant van de Schritsen te Harlingen, genaamd 't
Schoenmakersgildehuis.
Juli
1 J. W. de Crane, rector der Lat. school te Dokkum,
vertrekt naar Enkhuizen. Kersenverkoop op het slot
te Minnertsga.
Aug. 19 Verschenen bij A. Siccama te Leeuwarden: Neerlands
God verheerlijkt in Neerlands Verlossing, opgedragen
aan Prins Willem V, door Ds. S. van Andringa te
St. Jacobi-Parochie. Verhuring van het appelhof van
Hania State te Holwert.
„ 24 Op Prinsenjaardag wordt de oranjevlag te Dronrijp
met brandende pijpen, slijk en vuil besmet.
Sept. 4 Ds. Franciscus Hellendoorn Cramer te Suawoude c. a.
is door Gedep. Staten afgezet omdat hij het formuliergebed, voorgeschreven bij resolutie van 1? Nov. 1787
niet heeft gebeden, maar hoonende en rustverstoorende
uitdrukkingen in zijn gebeden heeft gebezigd jegens
den Souverein.
„ 11 Aanbesteding op Gralda State te Menaldum van het
slatten van 400 roeden vaart loopende van deze state
tot de Menaldumervaart.
„ 24 De boekdrukker H. L. van Buma te Sneek door Gedep.
Staten veroordeeld in een boete van 100 gouden Friesche
rijders wegens het drukken van zekere lijst der gevangenen om de zaak des Vaderlands op het gedemolieerde blok- of gevangenhuis binnen Leeuwarden. De
regeering van Harlingen besluit tot het laten slaan
van eene medaille voor de schutters aldaar wegens
trouw tijdens de troubles in 1787. De medaille verbeeldt aan de eene zijde het beeld der vrijheid, dragende in de rechterhand den hoorn des overvloeds en
steunende op een piedestal, waarop 't wapen van Har-
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Oct.

13

„

18

Nov.

3

„

7

„

12

„

17

„

25

Dec.

3

„

13

lingen, in de linkerhand de hoed. Voorts wordt dit
beeld belaagd door eenige monsters uit den grond
oprijzende, maar door een gewapenden arm afgeweerd.
De andere zijde voert eenig wapentuig, waaronder de
woorden: De vrijheid, staat en stad, Door muitzugt
aangerand, Ontstak der schutt'ren moed, Voor't kwijnend vaderland. Boelgoed van meubelen enz. op het
slot van wijlen Jr. W. Baron thoe Schwartzenberg,
grietman over Wonseradeel te Hichtum.
Boelgoed van meubelen, porselein, koper, tin, jacht- en
vischgerei, 4 kanonnen ten huize van wijlen grietman
Schwartzenberg te Rinsumageest.
Te koop de heerlijke zathe Adema-State bewoond door
Lieuwe Tijsen aan den heereweg te Bozum.
Nicolaus Smallenburg J. U. D. houdt zijn inaugureele
rede te Franeker: De officio ejus, qui juris Romanae
tradere studet. Verschenen bij P. N. Lomars te Franeker : Verhandeling over het nadeel van het uitvoeren
van hooij en stroo uit de provintie van Friesland,
door Jr. J. v. E.
Verkoop van 300 beuken en iepen staande op de aan
elkander grenzende hornlegers van Jornsma en GeringaState aan de Stienzervaart onder Britsum.
De kerkvoogden van Kooten besteden aan het maken
in de kloosterkerk aldaar van een nieuw verwulf, nieuwe
banken, nieuwen vloer onder de banken.
Verkoop in het Heerenlogement te Harlingen een collectie schilderijen van Jan Steen, Wouwerman, Maas,
Hondekoeter, Dubbels, Molenaar, Berestraten, van Gorien—Maus, Brekelenkamp, Droogsloot enz., de catal.
bij v. d. Plaats aldaar.
Jr. Willem Frederik Schratenbach v. Burmania, heer
van Jouwsma-State te Ferwerd heeft op zijn state door
Jacob Tjerks een overjaars varken laten slachten dat
bij loting gewonnen is en gemest door Jetse Wijtzes,
huisman op Ter Gragt en heeft gewogen aan schoon
spek 703 pond aan de balk en 63 pond smeer.
Groote houtverkoop in Haersmabosch te Bergum aan
den zomerweg.
Verschenen bij J. D. v. d. Haak te Leeuwarden: De-
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ductie van freule Elisabeth Anna v. Aylva tegen Jr. P.
E. v. Harinxma thoe Slooten en Jr. A. v. H. th. SI. en
J. C. Bergsma áan de Staten v. Friesi. inzake de geschillen over het grietmansampt van W.-Dongeradeel.
De kunstschilder C. Franck te Leeuwarden presenteert
zich tot het schilderen van kamerbehangsels, hetzij
bloeinwerk, veldgezichten, Historiën, het maken van
schoorsteenstukken enz.
Dec. 15 Overleden aan een borstkwaal Mr. Petrus Brandsma,
Raad of dináris van Friesland, oud 37 jaar en 2 maanden.
„ áO Benoemd tot hooglëeraár te Franeker in litteratuur,
historiën en poëzie J. W. de Cráne, rérfor der Lat.
scholen tè Ënkhüizen. Verschenen bij Wed. G. Tresling te Leeuwarden: Deductie voor Mr. J. C. Bergsma
c. s. dèducenten tegen Johan Petrus v. Hylkema e. s.
deduceërden.
1789.
Jan. 7 Te koop de herberg het Schippersgezelschap aan den
Züidkarit van de Noorderhaven, bewesten de Vischmarkt te Harlingen.
„ 13 Inhuldiging të Holwert van Jr. P. E. v. Harinxma thoe
Slooten als grietman met eerebogeh, met paarden en
sleeden, die sierlijk waren opgetooid met oranjelinten,
3 stukjes kanon werden gelost, de klokken geluid, de
mederechter T. Heeringa hield een toespraak in de
herberg de Zwaan. Daarna begaf zich de stoet naar
het slot Tjessens, terwijl de wapens van v. Harinxma
en van W.-Dongeradeei werden vooropgedragen. Nadat
men dáár wás onthaald, bracht men den nacht verder
in vroolijkheid door.
„ 15 Een liefhebber in Vriësland, uit achting voor de wetenschappen, meent een middel te kunnen vinden om het
verschil der proportie van den Diameter tegen de circumferentie van een cirkel, waarnaar honderden van
jaren is gezocht, zo niet geheel úit den weg te ruimen,
ten minsten veel nader te kunnen bepalen, dan tot nog
toe is geschied: Verzoekt derhalven aan alle liefhebbers
dezer wetenschap deze onderstaande vraage, met een
volledig uitgewerkt antwoord in arithmetische getallen,
getekend met de riaam en woonplaats voor 1 April 1784
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te willen overzenden aan J. v. d. Haak, boekdrukker
te Leeuwarden. Na dien tijd zullen alle antwoorden
worden gedrukt en agter dezelve het uitgewerkte antwoord, met de naam en woonplaats van dezen liefhebber, om dan door het oordeei der onpartijdigen
de waarheid klaar te kunnen zien, denke dat hierdoor
veel dienst aan alle beminnaren dezer wetenschap zal
geschieden. De vraage is: Als de inhoud van een cirkel
is 10.000, hoeveel is dan de diameter in den omtrek
van dien cirkel?
Febr. 3 Verkoop van pi. m. 400 eiken op de Brink te Èlsloö.
„

11 Te koop een groote hoeveelheid beste drooge sponturf,
de ton een sestehalf, staande in de Gaastmeer. De
Gaastmeerder turf was toen vermaard.
„ 15 Frans Spindler richt te Franeker een Fransche school op.
„ 25 Verschenen bij P. Conradi te Amsterdam dl. X van 't
Beroerd Nederland, waarin het verhaal der gebeurtein Friesland, gedurende 1787 (door Prof. Â. Ypey te
Franeker). Verhuring der buitenplaats bewoond door
den heer Huber te Dronrijp.
Maart 3,28 Curatorenbenoeming inzake de verbeurdverklaarde goederen der voortvluchtige patriotten: Hector Livius v.
Altena te Tietjerk, Harmanus Zacheus Attema, Willem
Hogebrug en Broer Feenstra te Sneek; Jan Roorda te
Tjummarum, Ayzo v. Boelens te Makkinga, Arent Julianus Carel de Beere te Koudum, Pieter Breugeman en
Reinder v. Kleffens te Dokkum, Jr. Ernst Frans v. Aylva
te Weidum, Horatius Hiddema van Knyff te Ferwert.
„
4 J. des Commune te Leeuwarden executeert met adsistentie der voornaamste liefhebbers aldaar het zangstuk
Stabat Mater, à grand orchestre, gecomponeerd door
J. Haydn, 's avonds 5 uur op de groote zaal der Stadsschuttersdoele, entre voor een heer fï, met dame ƒ1,50.
„
7 Verschenen bij H. Post te Leeuwarden: Vervolg van
het Gedenk-Almanach der gewapende burgerlijke bedrijven loopende over het gebeurde te Franeker, Makkum, Workum, Staveren, Hindeioopen, Sloten, de
Lemmer, Stiens enz.
„ iÖ In de Boiiemanstëeg ten sterfhuize van Jr. W. Baron
thoe Schwartzenberg en H. grietman van Wonseradeel,
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Maart 17

verkoop van zijn bibliotheek, kaarten, prenten, medailles
en rariteiten.
Verkoop der vermaarde dubbele gleijbakkerij, één daarvan voor 8 jaar nieuw aangebouwd met wind- en
paardemolens, ovens, houtschuur, aardbakken, zanden steenbakken, zooals bij den oud-hopman Joh. Spannenburg gedreven werd, gelegen even buiten de Kerkpoort te Harlingen. Hij is bereid aan den kooper het
geheim, waardoor zijn steengoed boven anderen uitmunt, mee te deelen.
Te koop het welbezeilde boterkofschip varende van
Akkrum op Amsterdam. S. Rienstra, gleijbakker te
Harlingen, voornemens zich van de negotie te ontdoen,
presenteert zijn gemaakte steentjes en schotelgoed te
verkoopen,
Overleden te 's Hage Prof. Petrus Camper, vroedman
van Workum, Gedep. v. Friesland.
Verschenen bij H. Post te Leeuwarden, boekdrukker:
I. Treurgalm op het overlijden van Prof. P. Camper,
II. 's Werelds ijdel in vergelijking van de grootheid
Gods, beide gedichten van den uitgever.
Boelgoed van winkelgoederen, bedden, mans- envrouwenkleederen en van een groote kraam 14 voet lang
en 7 voet diep ten huize van den mennisten leeraar
Arnoldus Abeles Veenema te Rottevalle.
Aanbesteed het wegnemen van een houten gangbrug
te Menaldum en het bouwen van een nieuwe steenen pijp.

„

21

April

9

„

15

„

17

„

20

„

22 Verhuring op de Leije, voor de voogden van Marceli
Gasthuis, van de Scharrengrazen in de Leijster Buureweide. Curatorbenoeming inzake de verbeurdverklaarde
goederen der voortvluchtige patriotten Sicco Douwev.
Aylva te Holwert en Coert Lamb. v. Beyma te Ternaard.

Mei

9 Froukjen Alderts, kapmaakster te Bergum adverteert
een geneesmiddel tegen Engelsche ziekte, uitwendig
gebruik, à f 1 het fleschje. De procureur fiscaal D.
Feenstra te Leeuwarden adverteert dat hij wettig gelast
is om voor Paul Daniël Visser van Echten te Norderney,
kleinzoon van wijlen Hans Christoffel v. Echten, thans
te Leeuwarden, als wettige bezitter of benefîciant van
Annaleengoederen in Friesland in te vorderen de huren
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en opkomsten der landen en effecten van dit leen.
10 Gedep. Staten v. Friesland gelasten de classes geen
kerkel. approbatie te geven op beroepingen van predikanten, die in naburige provinciën door politieke resolutiën bij de troubles in 1787 zijn ontzet,
„ 16 Bekroond de prijsverhandeling van Jelle Jacobi, stadsbouwmeester te Harlingen en Simon Miedema, strandmeester der Vijf deelen, met 80 gouden ducaten over
de beste middelen om door afleiding van den stroom
den buitendijk der Zurigeroord tegen de woede der zee
te beveiligen en de strandaanwas te bevorderen. En
welke gevolgen staan er geboren te worden, indien de
Zurigeroord wordt geabandonneerd.
„ 18 Aanbesteed het afbreken van een gedeelte der oude
en het maken van een geheel nieuwen kerktoren te
Achlum. H. L. v. Buma te Sneek geeft uit het tijdschrift De Friesche Boode.
Juni 3 De kerkeloodsen en de ringmuur om het kerkhof te
Kollum op afbraak verkocht.
„
6 Dr. E. Relotius te Sneek adverteert dat zijn jeneverstokerij onlangs door een eerloozen schelm onbruikbaar gemaakt, thans weer continueert.
„ 15 Verkoop der welgereguleerde en plaizierige huizinge,
staande bij 't Blokhuis op den hoek van 't Waltje, het
oud Hinxtewad genaamd. Prof. J. W. de Crane houdt
te Franeker zijn inaugureele rede „de perfecto historico".
„ 20 De boeren van Kollumerland c. a. maken bekend, dat
zij zich bij onderling akkoord hebben verbonden om
de zoetemelkskaas niet langer, als voor dezen gebruikelijk was, op leverantie te brengen aan vaste kooplieden, maar Dinsdags te Kollum op de markt om ze
daar uit de hand te verkoopen.
„ 24 Verschenen bij H. L. v. Buma te Sneek: Afscheidsredevoering van Jr. E. S. G. J. van Burmania Rengers,
grietman van Wijmbritseradeel en van Jr. R. B. van
Lijnden, grietman van Opsterland, als commissarissen
politiek ter synode te Sneek 12 Juni 1789 uitgesproken.
Verkoop van Dekama State te Weidum, bewoond door
Jr. E. F. v. Aylva, geboden 2000 goudguldens, en van

Mei
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Aug.
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„
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„

8

„

12

i,

24

„

28

„

29

Sept.

2

„

3

„ 8,22

diens hirîzinge op de Twéebaksrnárkt te Leenwarden
geboden 3200 goudguldens.
Bekroond het prijsantwoord over een aanprijzing van
het onderzoek der H. Schrift, zo voor ons zelven als
met onze huisgenooten, door Ds. J. Engelsma Mebius
te Jorwërd en Dr. W. W. B. Jelgersma te Weidum.
Aanbesteed het herstellen der twee afgegraven flanken
der Amelandsdwinger te Leeuwarden en het planeeren
van den binnengrond.
H. Weeber uit s' Hage staat op de Sneeker kermis
met een kraam met alle nieuw modische stoffen, Engelsche en Augsburger chitzen, heeren rokken en vesten
geborduurd met goud ën zijde, zijdelaken voor broeken, zijden kousen enz. B. Slothouwer, J. U. D. te
Leeuwarden gekozen tot rector der Lat. Scholen te
Dokkum.
Verkoop der zathe, heeren- en boerenhuizinge, bosschen, singels, 't Hospital genaamd onder Harich, groot
118 pondematen, waaronder 45 p. bosch. Te koop
een molen, zijnde een Wipsteert, vlugt 45 voet met as
en bonkelrad te Harlingen; en de suikerraffinaderij
van Dirk Wijsma aldaar op de Noorderhaven recht
tegenover 't Stadhuis.
Gedep. Staten besteden aan het maken van een arsenaal tot berging van affuiten en andere ammunitie,
alsmede het palissadeeren van een kogel- en bombenpark in de Amelandsdwinger te Leeuwarden.
Bevallen van een vierling de vrouw van Johannes
Jans, timmerman te Tietjerk.
Verkoop van een groote hovinge met tuin en 2 plaizierige zomerhuizen van îsaak van Ruth in de Weverstraat omtrent de Frariekerpijpen te Harlingen.
Aanbesteed het wederopbouwen van een nieuwe schuur
op Sirtema State te Engelum.
Verkoop van Klein Lankum onder Fráneker, buitenplaats van wijlen Prof. P. Camper.
Curatörénbenoemihg in zake de verbeürdverklaarde
goederen dër voortvluchtige patriotten, Piëter Fontein
te Frátiekef, Joh. Läfflb. Htiber té Dröririjp, Dr. Hajo
Tuihhöüt te Franëkër,

Wumkes.nl

29
1789.
§ept. 17 Verkoop der buitenplaats van grietman Schwartzenberg te Rinsumageest.
,, 18 Verkoop der buitenplaats van denzelfde te Hichtum,
geboden 7600 goudguldens. Verschenen bij Â. Jeltema: Mengeldichten van den uitgever, en 3e druk van
zijn Lotgevallen van den Aartsvader Joseph, in XVII
tijdvakken.
„ 27 Verhuurd de heerlijke zathe 't Oud Feenstrahuis groot
109 pondematen te Hogebeinturn.
„ 28 W. Trapman op den hoek van de Heerestraat en Cyprianussteeg te Leeuwarden vertoont te 1 uur bij de
Froskepolle een werktuig door hem zelven gemaakt,
een uitgevonden drijftoestel, waardoor men in diep
water rechtop kan staan; het was geen schaphander
van kurk en doek, die slechts 27 pond kon dragen,
gelijk is beschreven door de la Chapelle, maar vervaardigd van koper en 100 pond kunnende dragen.
Oct. 14 Te koop het buiten Driezigt te Oostermeer, inlichtingen
bij grietman v. Sminia.
„ 17 Aan H. L. van Buma te Sneek wordt de 'uitgave van
zijn Weekblad de Nieuwe Mercurius of Friesche Bode
verboden, omdat daarin te veel vertaalde redevoeringen voorkomen van Fransche revolutiemannen. Verkoop eener deftige neringrijke huizinge de Moskekanne
te Oranjewoud.
„ 23 Curatorbenoeming in zake de goederen van den voortvluchtigen patriot Lieuwe Rochus te Hallum. Verschenen bij D. Romar te Franeker: Neurologia et observatio de calculo ex urethra excreto tabulis illustrata
van G. Coopmans, Med. Dr.
„ 28 Verkoop van het Wijkkelshuis te Lippenhuizen.
„ 31 Wed. T. Pluimker, geelgieter te Leeuwarden adverteert
dat zij vele kerkkroonen in Friesland heeft gemaakt.
Nov. 7 Verkoop der heerlijke zathe Dekama Oud Hof, groot
313^ pondematen te Huizum.
„
9 Verkoop der buitenplaats Hanenburgh te Tietjerk.
„ 21 Verschenen bij v. d. Haak te Leeuwarden: Dichtstuk
op den 50-jarigen dienst van Didmer Eekma als bode
van den Hove v. Friesland.
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Nov. 24 Gedep. Staten leggen op elke ton aardappelen, die
wordt uitgevoerd, een belasting van 12 st.
„ 27 Verkoop van Oud Aylva Slotshovinge onder Witmarsum.
„ 28 H. L. v. Buma te Sneek geeft weer uit Nieuw Friesch
Almanack met silhouetten van D. Necker, G. Washington en der eerste bestormers der bastille, verder kroniek van 1788—89, vertellingen, aria's enz. A. G.
Camper bewoont Klein Lankum.
Dec. 2 Te koop een biljardtafel met circa 50 queus en ivoren
ballen, lichters enz. in het Wapen van Parijs te Leeuwarden.
„
9 Verschenen bij J. Yntema te Amsterdam: Frieslands
floreenschatting, uitgerekend in meer dan 120 tafelen,
door Daniel Tieboel, secretaris te Workum.
1790.
Jan. 13 Verkoop van de huizinge 't Ackerwoudster Tolhuis
met de brug over de Valomster vaart, het tolhek de
z.g.n. Schylige Pyp en de begroeide cingel van de
zuidzijde der Pijp tot bij Akkerwoude en de uitnemende visscherij, daarbij behoorende.
Febr. 27 Verschenen bij A. Jeltema, boekdrukker in de Speelmansstraat te Leeuwarden: Schrikbaarend gebas van
eenen echten kees niet alleen tegen den drukker A.
Jeltema, maar zelfs tegen onze wettige overheden,
blijkbaar uit de volgende stukjes: De Nieuwjaarswensch
onder het predikbeurtenbriefje van 1 Jan. 1790; Zedige
Aanmerkingen daarop; Aanmerkingen op dat dichtstuk
door A. Jeltema; Zakspiegel voor den Echten Kees,
dichtstuk gemaakt op den naam van A. Jeltema, door
deszelfs vriend E. H. Verkoop der buitenplaats te
Dronrijp, bewoond door Mevr. Huber.
Maart 6 Verschenen bij v. d. Sluis te Franeker: Overdenkingen
op de schriklijke moord gepleegd aan Anne Pieters en
Boukje Sjerps tot Weisrijp door Sijtze Tjebbes te
Spannum à 1 st.
„ 13 Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: De omwenteling of Gedachten op den 8sten Maart, in den trant
van J. v. Vondel.
„ 15 Verkoop der zathe Mariënburg onder Oldeouwer groot
131 pondematen, bij Joost Klasen gebruikt.
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Maart 22 Verkoop bij R. de Vries te Leeuwarden van een groote
partij porceleinen, heerlijke beelden en fraaie vrouwenkleeren, volgens catalogus.
April 19 Aanbesteed het aanbouwen en verbouwen van het huis
van Jr. F. W. van Aylva te Weidum.
„ 28 Ds. M. Meiners te Ulst looft 25 ducaten uit ten bate
der armen te Sloten, indien men hem kan aantoonen
valsche machinatiën en verkeerde inductiën in het werk
te hebben gesteld om te Sloten beroepen te worden.
Mei
2 Aanbesteed het maken van een nieuwen spits op de kerk
en een nieuwe kraak te Oosterwolde.
„
3 Verkoop van een groot pakhuis Eeburg genaamd met
fraaien tuin en woning op de Oude Galileën buiten
Leeuwarden.
„
6 Boelgoed ten huize van Mevr. Huber te Dronrijp, waarbij tuinbeelden.
„ 12 Verkoop van een groot pakhuis de Oude Vermaning
genaamd in de Droogstraat te Harlingen.
Juni 2 Verschenen bij H. L. v. Buma te Sneek: Verdediging
van de magistraat en kerkeraad der stad Sloten tegen
het bericht van M. Meiners ageerende als predikant te Ulst.
„
3 Aanbesteed het bouwen van een houten spitsen toren
te Rottevalle.
,, 12 Verschenen bij v. Buma te Sneek: Verzameling van
alle stukken, rakende de zaak tusschen de magistraat,
kerkeraad van Sloten en Ds. M. Meiners te Ulst. Na
14 dagen verscheen reeds de 3de druk.
„ 16 H. L. v. Buma te Sneek, boekdrukker o. a. ook voor
het dichtlievend gezelschap „Uit zucht voor Oranje"
geeft daarvoor de prijsverzen uit op de heerlijke echtverbintenis van H. D. Hoogh. Mevr. Fred. Sophia Willemina, princesse van Oranje met Carel George August,
erfprins van Brunswijk.
Juli 10 Dirk Caldy te Balk protesteert in de Leeuw. Courant
namens een deel der gemeente aldaar tegen het boekje:
Verdediging enz. (zie 2 Juni). Verschenen bij v. Sligh
te Leeuwarden: Nader berigt en zedige verdediging
van Ds. Meiners te Ulst.
Aug. 7 Arnoldus Siegmans, gewezen torenblazer te Bolsward,
sedert bijna 3 jaren afwezig zonder ordre op zaken te
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stellen wordt geciteerd dit voor 1 Sept. te doen.
Aug. 11 Op afbraak verkocht de kruitmolen de Eendragt te
Staveren, waarin 3 stej steenen, een paardestal voor 8
paarden, een schuur voor 8 koeien, een salpeterraffinaderij met koperen ketel van 5 voet, 4 koperen bekkens circa 4 voet in diameter, turfschuur enz. aan de
Warnservaart. Verhuring van bouwvrucht op OzingaState te Dronrijp.
Sept. 16 Canter-State op Driesumerterp, bewoond door de heeren
van Poutsma door den bliksem getroffen, doch zonder
schade.
Oct. 2 Verschenen bij v. Buma te Sneek: Verzameling dichtstukjes aan Ds. H. Cannegieter bij gelegenheid van zijn
bedanken voor 't beroep naar Amsterdam.
„
6 Verschenen bij V. de Vries te Leeuwarden: Aanspraak
van de Beetgumer jeugd aan Jr. G. W. C. D. baron
thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, grietman van
Menaldumadeel en echtgenoote bij hun plegtige inhaling te Beetgum den 30 Sept. 1790 uitgesproken door
Jan Gerryts.
Nov. 18 Aanbesteed het afbreken der oude pastorie en het bouwen
eener nieuwe te Surhuisterveen. Op het buiten Hanenburgh te Tietjerk een menigte bouwmaterialen, voor
18 jaren nieuw, te koop.
„ 27 Kerkvoogden van Finkum roepen de eigenaars op van
een grafkelder in de kerk aldaar.
Dec. 18 Verschenen bij D. Romar te Franeker: Drie verhandelingen over de vraag: Welke zijn de beste enz. middelen
om den buitendijk te Zurigeroord te beveiligen enz. door
J. Jacobi, stadsbouwmeester te Harlingen, Prof. Ypey
te Franeker en D. Tieboel, secretaris te Workum. Uit
de hand te koop de royale in 1727 nieuwgebouwde
heerenhuizinge bewoond door wijlen Mevr. Wed. D.
B. van Scheltinga aan de vaart te Heerenveen.
1791.

Jan.
,

20 Aanbesteed het maken van een nieuw klokhuis te
Terkaple.
29 Rients Piers Salverda te Dronrijp adverteert, dat hij
repareert uurwerken en horologiën, dat hij maakt
zonnewijzers, verrekijkers, mikroskopen en andere instrumenten.
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Febr. 8 Op afbraak verkocht de. kerk te Rottum, waarin extra
zwaar muur- en kapwerk.
„ 18 Groot vuurwerk als Jr. H. W. baron v. Plettenberg,
na afwezigheid van bijna 7 jaar, weer vroedsman wordt
te Harlingen.
„ 19 De curatoren der kinderen van wijlen Joh. Mecima te
Harlingen maken bekend, dat de hars- en terpentijnoliefabriek is overgegaan op de firma M. Vink en
W. de Boer als curatoren. Verschenen bij V. v. d. Plaats
te Harlingen: Geneeswijze van de ziekten en kwalen
der paarden, getrokken uit het Fransch van Vitet door
Reinier Fontein.
„ 21 Verkocht de helft van een gestoelte, staande in de
kerk te Rijperkerk, waarvan de wederhelft behoort aan
Wed. Horatius Vitringa. Verschenen bij den boekhandelaar v. Buma in 't Wapen van Sneek: Gezangen
voor mijne Friesche meisjes, zijnde eene verzameling
van meer dan 40 geheel nieuwe gezangen.
„ 26 De Leeuw. Cour. behelst het bericht, dat te Wijtgaard
is overleden Sixtus Petraeus, oud 105 jaar, die 103
jaar oud zijnde nog op de jacht drie wilde eenden in
de vlucht schoot. Te huur een bevallig buitenverblijf
gelegen op Boven Buuren onder Koudum, hebbende
uitzicht tot in zee. Te huur Mamminga Slot te Jellum.
Maart 2 Aanbesteed het afbreken van een oud en het bouwen
van een nieuw klokhuis te Oostermeer. De voogden
der gemeene armen te Harlingen verkoopen een partij
katoenen garens, gesponnen in het Stadsarmhuis. Te
koop bij Carel Christiaans te Rinsumageest uit een
groote afbraak 100.000 grauwe steen, 4000 dakpannen,
4000 pond lood, gedrukt en geschilderd leerbehang,
ankers enz.
„
7 De deurwaarder van het Hof v. Friesland houdt boelgoed op Groot Hemmerkein onder Warga.
„
8 De verjaardag van Prins Willem V te Leeuwarden
gevierd met souper en bal in de voormalige Fraterniteit, die was geïllumineerd.
April 9 Verkoop van kaphout in de plantagie van grietman
Jr. Wilco H. J. Tj. Camstra, baron thoe Schwartzenberg te Hichtum. Verschenen bij A. Loosjes te Haar3
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Mei

6

„
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„

14

„

30

Juni

4

„ 6, 7

„

15

„

18

lem: Kabinet van moode en smaak, no. III, waarin de
gewone kleederdragt eener Friezin.
Palmslag van V* in de heerlijke zathe c a . Walta-Slot
onder Tjerkwerd, groot 98 pondematen voor de erven
van wijlen Jr. W. baron v. Schwartzenberg te Hichturcu
Prof. J. P. Scheidius houdt zijn inaugureele rede te
Franeker de eloquentia fori. Verkocht een gestoelte
in de kerk te Dronrijp.
Verkoop aangekondigd eener heerlijke tuin van wijlen
A. v. Lennep met huizinge, zomerhuis, trekkassen, vele
vruchtboomen en vreemde planten enz. in de Weerklank achter het Vliet te Leeuwarden.
De magistraat van Harlingen maakt bekend, dat op de
a.s. kermis de kramen zullen worden gezet op de beide
Breede Plaatsen, zooals bij ouds is geschied en niet
op de Noorderhaven.
Verkocht op Schiermonnikoog honderd stukken witte
catoene of O.-Indische doeken met gestreepte randen;
zal daags te voren ten gerieve der kooplieden een schip
te Oostmahorn gereed liggen om met het avondgetij
naar het eiland te varen. In de voormalige gleibackerije
van S. Rienstra te Harlingen nog te bekomen veelerhande zoorten van beste interdeuse steentjes in diverse
coleuren, lijstjes, pylaars, scheepen, paarden, katten,
honden en andere fraijigheden.
Verkoop der heerenhuizinge met hovinge en plantagie
te Koudum, laatst bewoond door A. J. C. de Beere.
Aan het boelgoedscomptoir op de Zuiderhaven te Harlingen verkocht een aanzienlijke "partij O.-Indisch en
Engelsch porcelein, waaronder theeserviezen en veel
oud porcelein, alsmede O.-Indische en Engelsche chitzen,
onder welke uitmunten twee ongemeen kostelijke O.Indische ledikantspreien van de allergrootste soort.
G. Boorsma, castelein in het Wapen van Wonseradeel
te Bolsward laat in zijn fraai, verdekte kolfbaan op 't
Hollandsen verkolven een paar zilveren schoengespen
en een dito knipbeurs.
Verkoop aangekondigd van '/»• in 't schip de freule
Petronella v. Camminga, gevoerd door schipper Johannes Harmens Smit, onder directie van Michiel Uzel-
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muiden te Grouw. Verschenen bij C. v. Sligh te Leeuwarden: Diatribe Philosophico Grammatica, de origine
et causis praesertirn in Graeca et Latina lingua door
V. Slothouwer, rector aldaar.
Verkoop van de boekerij, losse prentkonst, schilderijen,
telescoop van J. v. d. Bildt, medailles, waaronder een
gouden van Trajanus, die eglantiek is, meerendeels
nagelaten door Joh. Dan. Toussaint, old-burgemeester
te Harlingen, met een aanhangsel van wijlen J. Holder,
organist te Arum.
Te koop 24 rooken kleihooi op Andringa State van
wijlen den hr. J. Wielinga te Marssum.
De debiteurs van wijlen Jr. Engelbertus Alexander
Canart thoe Liauckema in leven pastoor iti de Drooge
Meer te Warga, hebben zich te vervoegen bij den
effectenhandelaar W. D. Ruitinga op het Aarden Waltje
te Leeuwarden.
De gecommitteerden van het Lugtenrek besteden aan
het slaan van twee dammen en het droogmaken, verders een houten sét te maken in de rivier de Kuinder
tusschén Makkinga en Donkerbroek.
De stadschirurgijnsplaats te Sloten vaceert, sollicitanten opgeroepen tegen een jaarwedde van 140 car. gl.
Papegaaischieten te Huins om een zilveren lepel.
Bij het boelgoed op s' Prinsenhof te Leeuwarden verkocht 9 looden beelden, elk bijzonder van houding.
Debiteurs opgeroepen van wijlen den kunstschilder
Bartel Lanting te Harlingen, gehuwd met Johanna
Luding.
Wed. Umke H. Dries, casteleinske in 't Wapen v.Barradeel op Grettingabuurt, laat een zilveren bal en een
paar dito broekgespen verkolven.
Véfkaatst een curieuze gouden bal te Menaldum.
Aankomst van prins Willem V te Leeuwarden, na te
hebben gedineerd te Oldeboorn bij grietman M. v.
Scheltinga.
Verschenen bij v. d. Haak te Leeuwarden: Vier godsdienstige gezangen ten gebruike bij de Rqomschgezinden.
Nài een bezoek aan Sneek, waar de groote kerk werd
bezichtigd en audiëntie verleend in de vroedschapszaal
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dineert de prins op Epema State te IJsbrechtum bij
den grietman E. S. G. J. v. Burmania Rengers.
Sept. 9,10 Bezoek van den prins aan Hindeloopen, waar hij het
huis bezichtigt van burgemeester A. Taykes; nachtverblijf te Staveren bij den secretaris Dr. B. F. Swalue;
bezoek aan Sloten, waar het kanon op den Wal wordt
gelost en de jeugd bloemen strooit; bezoek aan Bolsward, waar. hij audiëntie geeft aan de autoriteiten,
kerkeraden en pastoor L. Ign. Pluim; de Martinikerk
benevens St. Anthony-gasthuis bezichtigd; diner bij
D. B. van der Haar, „Heere van Campers Nieuwland"
te Workum.
„ 11' De prins is onder 't gehoor van Ds. A. Snethlage te
Leeuwarden.
„ 12 Bezoek van den prins aan Franeker, waar hij eenige
chemische proeven bijwoont van Prof. Ypey, dejeuneert
bij den heer Rengers, en bezichtigt de Groote kerk en
het monument van Graaf v. .Nassau. Vertrek van Harlingen naar St. Anna Parochie, waar hij de gast is
van Jr. D. v. Haren,
„ 13 Bezoek van den prins aan Ameland.
„ 14 Aankomst van den prins te Holwerd, waar hij wordt
verwelkomd door grietman Harinxma en verder diens
gast is. Daarna vertrek naar Dokkum.
„ 15 A. G. Camper op Klein Lankum besteedt aan het bepuinen van het gangpad aan den rijdweg tusschen
zijn buitenplaats en Franeker.
„ 16 Vertrek van den prins van Leeuwarden over Bergum
naar Beetsterzwaag en Gorredijk naar Oranjewoud.
„ n Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: Welkomstgroet aan Prins Willem V bij zijn bezoek te Sneek,
gedaan door Hiltje Uistra (zangstuk); te Gorredijk,
Gedicht door een Opsterlander (A. Jeltema), en Aanspraak gedaan te Sneek door Andries Wouters. De
armvoogden van Holwerd laten een zilveren zweep
verharddraven.
„ 24 Verschenen bij v. d. Haak te Leeuwarden: Eene eigenschap der zaligmakende genade, vertoont in de uitspraak
van den belasterden Christen; alsmede devergenoegdheid van den christen in alle zijn moeilijkheden, ver-
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wekt door een geestelijk inzien in zijnen weg, in digtmaat door Albert Hanses, smidsgezel onder St. Jacobi
Parochie.
Verkoop der boekerij, schilderijen, prenten en rariteiten
nagelaten door J. Hesseling, doopsgezind leeraar te
Leeuwarden, ten zijnen huize bij 't Amelandshuis.
Boelgoed aan de ankersmederij van Jarich van der
Ley op de Zuiderhaven te Harlingen. Verkoop van
twee welig groeiende bosschen te Terbandsterschans.
De schutterij van ieder espel te Leeuwarden ontvangt
van den Prins, evenals in 1773 en 1777, twee ankers
wijn, die door de wachten van tijd tot tijd in alle vergenoegen en vrolijkheid zijn geconsumeerd.
Verkoop van twee groote polders met het recht van bemaling van den Dongjumerpolder, groot 805 pondematen.
Overleden op zijn buiten te Dronrijp Jr. B. P. E. van
Humalda, grietman van Hennaarderadeel, oud 82'/« jaar.
Verkoop van een stoel in de Groote kerk te Leeuwarden, „zijnde een van de beste in de Cathegisatie".
Boelgoed van een ouden standermolen op de Aarsentuin te Leeuwarden.
Verkoop van het adelijk slot de Campen, laatst door
Frans de Boer als eigenaar bewoond, gelegen aan de
Pingjumer vaart onder Witmarsum.
Verkoop der voormalige suikerraffinaderij der firma
C. Aardenburg, bij de kerkpoort te Harlingen.
Verkoop der heerenhuizinge op de Eewal met stalling
en koetshuis in de Speel manstraat van den ritmeester
onder Oranje Frieslands cavallerie v. Asbeck, doende
in huur /"250 per jaar.
Verschenen bij J. C. Tophuizen te Leeuwarden: Oprechte Roomsche Almanachen voor het jaar 1792, waarin
o. a. de namen der Friesche pastoors met hun standplaatsen.
Te koop Eyssinga-State te Rinsumageest met tuinen
en bosschen, groot 90 pondematen, thans bewoond
door den heer Burmania.
Verkoop der heerlijke huizinge met ankersmederij met
2 knechtswoningen op het Noordeind teWorkum, binnen hebbend ten O. de diepe Dolte, bij de wed. van
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den old burgemeester J. Acronius aldaar metter dood
ontruimd.
Dec. 23 Verkoop van 270 eiken en 138 beuken in het bosch
van grietman Sminia te Oostermeer.
„ 27 Verkoop van 200 eiken op den cingel van wijlen den
heer Manger te Veenwouden.
„ 31 Verschenen bij J. Hovingh te Groningen: Sententie der
E. Classis van Sneek in de zaak van Ds. M. Meiners
en den kerkeraad van IJlst.
1792.
jan. 2,3 Boelgoed van meubelen, schilderijen, schoffelploeg, padegge, honigpers enz. op het slot De Groote Campen
onder Witmarsum.
„
4 Verkoop van de heerlijke zathe, met heerenhuizinge,
bosschen, cingels enz. genaamd 't Hospitaal teHarich,
bewoond door J. L. Hanekamp van Harinxma thoe Heeg.
„ 30 Verkoop der fraaie huizinge van den paruikmaker
Saphron, op het Aarden Waltje te Leeuwarden, huur
doende 80 car. gl.
Maart 10 De huizinge van Mevr. Scheltinga te Heerenveen op
afbraak verkocht.
„ 17 Verschenen bij T. de Vries in de Korfmakersstraat te
Leeuwarden: Gebed in de Joodsche synagoge op den
algemeenen dank-, vast- en bededag op 14 Maart 1792
opgesteld door Joseph Israëls, voorlezer der Joodsche
gemeente en beëedigd translateur te Leeuwarden.
„ 20 Aanbesteed het afbreken der oude en 't bouwen van
een nieuwe pastorie te Drogeham. Verkoop van een
buitenplaats aan het eind van de Schrans onder Huizum, geboden 6067 goudgulden.
.„ 31 Verschenen bij P. L. Iedema te Leeuwarden: Gulden
Spiegel der Friesche regten met aanmerkingen en deszelfs zedesporend A. B. C.
April 7 De raden ter admiraliteit in Friesland maken bekend,
dat de vuurtoren op Borkum door de regeering van
Emden dezen zomer wordt verhoogd, dat het vuur
niet zal branden van 1 Juni—31 Aug. 1792 en daarna
zichtbaar is tot 3 à 3'/3 mijlen uit zee. Verschenen bij
A. Groenewolt te Groningen: Uittrekzel van de leere
der Waarheid door Ds, W. Fenema te Hantum c. a.
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Mei
1 In 't Kabinet van Mode en Smaak no. 4 komt de afbeelding voor van een Friesche dame in uiterste statie.
Juni 23 De prentenkoopman Buffa en Co. staat met zijn kraam
op de Harlinger kermis.
Juli
2 Overleden de rabbijn der Joodsche gemeente te Leeuwarden, Gabriel Juda, geboortig uit Rotterdam; 22
jaar had hij te L. zijn ambt bediend.
Aug. 13 Verkoop van een groote ruime huizinge te Berlikum,
Hemmema State, bewoond door Haije Minnes als huurder, doende 126 car. gl. huur.
„ 25 Verschenen bij C. v. Sligh te Leeuwarden: De Israëlitische godsregeering, beschouwd als de bron van de
letterlijke redenen en oogmerken der Mozaïsche wetten, die eerlang te Leeuwarden in de Donderdagavondpredikatiën staat verklaard te worden.
„ 28 Verkoop van boomvruchten in de hoven van Swanenburg te Deinum.
Sept. 10 Verkoop van een wel ter neering staande huizinge,
staande in de Beijerstraat op den hoek van de Muggesteeg te Leeuwarden bij Wilhelmus à Brakel Zijlstra
als huurder bewoond.
„ 15 Verschenen bij C. van Sligh te Leeuwarden: Iets voor
een jong schoolmeester.
, 22 Te koop een -fraai ijzeren hek staande op blauw arduinsteenen voetstukken, alsmede een houten prieel
met vaste zitbanken, zijnde in 1791 geheel nieuw getimmerd en fraai beschilderd op Douma State onder
Hallum.
„ 28 Verkocht de rogmolen in het Zuiderbastion van de
wallen te Dokkum; bij het molenaarshuis behoort een
groote hovinge en plaizierig zomerhuis.
Oct. 6 Verschenen bij C. van Sligh te Leeuwarden: De aart
en voordeden eener vroege godzaligheid door Ds.
Thomas Hoog aldaar, en Jezus verheerlijkt in de genezing van een kreupelgeborene door Ds. J. Engelsma
Mebius te Rijperkerk.
„ 17 Verkoop der buitenplaats van A. A. van der Mark,
gebouwd 1780.
Dec. 1 M. A. v. d. Wal te Leeuwarden neemt de boekdrukkerij over van H. L. van Buma te Sneek.
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Dec. 4 Aanbesteed het bouwen van een nieuwe pastorie te
St. Anna Parochie.
, 20 Verkoop van lO'/a pondematen greidland te Dantumawoude, genoemd het Bonifacius of Fonteinsland, in
huur bij Eeke Minnes aldaar.
1793.
Jan. 7 De rector der Lat. scholen te Franeker C. J. Wenckebach houdt zijn inaugureele oratie: De siniplici charactere veri et veterum scriptorum dote praecipua.
,
15 Op afbraak verkocht de heerenhuizinge der weduwe
van wijlen den grietman Haersma te Augustinusga,
geboden 2101 goudguldens.
„ 28 Verkoop van 900 eiken op de westersche Singels van
het huis ter Noord te Veenklooster, eigenares Mevr.
Wed. Hiemstra.
Febr. 2 Wed. Sytse Henstra over de Kelders te Leeuwarden
verkoopt: O.-Indische, Amerikaansche, Engelsche, Duitsche chitzen, bonten, catoenen, O.-Indische en Barcelona zijden doeken, Marseljes, Diement en bomazijnen,
Swolsche catinetten, Seister en Friesche bonten, Sarges de bois, calminck, greinen durans en morée enz.
„
9 Aanbesteed het bouwen van een stal, koetshuis en
tuinmanswonirig voor Eysinga State te Rinsumageest.
„ 12 Verkoop der huizinge in de Hoogstraat te Harlingen van
wijlen J. P. Schuier, conrector der Lat. Scholen aldaar.
,
16 In de hortus botanicus te Franeker bloeit de pisang
of musa paradisiaca die prijkt met 25 vruchten.
„ 23 Verkoop van '/» ' n de zathe Unia State onder Wirdum,
groot 70 pondematen, medeeigenaar Tjepke v. Althuis.
Verschenen bij A. Jeltema en A. Seydel te Leeuwarden: Deductie ter verdediging van de wettige rechten
der respectieve kerkeraden in de Geref. gemeenten
onzer provincie in het algemeen, en in het bijzonder
te Sneek.
„ 26 Door afsterven van L. Huijsinga gevraagd te Dokkum
een Nederduitsch stadsschoolmeester en voorzanger
op een tractement van 140 car. gl.
Maart 2 Verschenen: Aanmerkingen over het vertoog van
Mr. A. v. Idsinga, oud secretaris van Harlingen, weegens het vinden der lengte op zee, behelzende een
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klaar bewijs, dat hetzelve een ongegrond systhema is,
door Abe Jans Hingst.
Bij het publiek examen van s' lands alumni aan de
Franeker hoogeschooi munt in de theologie uit de
student B. Verweij.
Verschenen bij H. Post te Leeuwarden: Eene echte
missive weegens 't allerjammerlijkst lot, Vrieslands
huik in den nacht van 15 Maart overgekomen à 1 st.
„Also een zekere juffrouw Cleemens geboortig uit Gulikerland en aldaar gewoond hebbende voor geestel.
dogter in een klooster, zijnde zeer groot en wel 225
pond zwaar en haar 6 maanden als een docteresse in
Leeuwarden heeft opgehouden en veel menschen bedrogen, zoo word een yder gewaarschouwd zich voor
haar te wagten". Zware brand te Oenkerk in de pastorie,
waarbij 9 huizen zijn in de asch gelegd.
Verkoop van 5/s der huizinge c. a. Gerbranda-State te
Almenum.
Verkoop van den achtkanten steenen eik- cement- en
zaagmolen bij Zevenhuizen onder Franeker met de
behuizinge en houtschuren.
Herdrukt bij J. C. Tophuizen te Leeuwarden: De rechte
en echte gedigten voor de kinderen, door V. Alphen,
waarbij gevoegd Davids jeugd. Verschenen bij J. D.
v. d. Haak te Leeuwarden: De eer van de vergadering
der H.H. deputaten van de Franeker Synode, verdedigd
G, T. de Cock en T. Joha, predikanten te Beetgum en
Reitsum teegen de beschuldigingen in de Deductie van
Mr. E. H. Bergsma op den landdag van 1793. In de
geelgieterij der wed. T. Pluimker te Leeuwarden worden
kerkkroonen gegoten. Overleden te Harlingen Matthijs
Adolph v. Idsinga, old secretaris aldaar, oud 82 jaar.
De kerkeraad te Weidum komt in de school samen
tot het gewoon halfjarig onderzoek naar de vorderingen
en het gedrag der schooljeugd en om de meestgevorderden met prijzen te beloonen, alles overeenkomstig
het door wijlen Jr. E. F. van Aylva grietman in 1786
opgesteld schoolreglement, volgens hetwelk de kerkeraad alle maanden de school bezoekt en om het halfjaar geschenken worden uitgedeeld.
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April 25 De grafzerken in de kerk te Grouw zijn „opgelegd",
o. a. die van de erven van wijlen den bijzitter van Asperen, secretaris Idsardy en majoor de Haan, waarvan
de erven verzocht worden de kosten te betalen, zullende
anders die graven gerekend worden aan de kerk te
vervallen.
„ 28 Boelgoed op Oenema-State onder Wirdum, bewoond
door Jr. A. Speyart de Woerde, van meubelen, huisraad, schilderijen waaronder 6 origineele van Margaretha de Heer en in steen in den smaak van Ostade enz.
Mei 29 Aanbesteed het bouwen van een nieuwe pastorie te
Nijkerk (O.D.)
Juni 1 De Justitie looft een belooning uit van 1000 gouden
Hollandsche ducaten aan hen, die Philip Hendrik Neering Bögel, ontvanger generaal der floreenrenten van
Friesland, die zich schuldig heeft gemaakt aan schandelijke landsdieverij en voortvluchtig is, in handen
der justitie levert. Verschenen bij A. Jeltema en J.
Seydel te Leeuwarden: Brief van E. H. Bergsma aan
Ds. G. T. de Cock en Thom. Joha.
„
5 Aanbesteed het afbreken van den ouden en herbouwen
van een nieuwen toren op het rechthuis te Balk.
„
7 Aanbesteed het maken van een put in de Wabbe Wisje
Dwinger te Leeuwarden. Verkoop der gleijbakkerij
aan de Sneekervaart te Bolsward, geboden 875 goudguldens.
„
8 B. Borneman te Bolsward, uitgevonden hebbende aan
het linnen zowel als catoene garens een vaste duurzame couleur te geven,, die het wasschen en bleeken
volkomen kan verdragen, fabriceert zulke zwart geruite Harlinger bonten en naaigarens.
„ 10 Bij brandende kaarse verkocht het tichelwerk van
wijlen E. Bontjema aan de zuidzijde van de groote
Zijlroede even buiten Makkum.
„ 13 Aanbesteed het arbeidsloon van het opbouwen van
den toren te Ulst.
„ 15 Cornelis R. Bakker heeft naast de Lange Pijp te Leeuwarden gevestigd een beddenwinkel, waarin diverse
soorten Brabantsche en Meppelsche tijken, dekens, gevlamde Chamoije, Flaamse linnens en gebloemde da-
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masten in couleuren, Harrentynen, Casjanten, Morees,
diverse geblokte gordijnegoederen enz.
Aanbesteed het slatten van 1030 roeden vaart van Botnia
aan den Heereweg onder Marrum tot aan Bergerhuis.
Overleden op zijn buitenverblijf in Oost-Dongeradeel
Mr. Johannes Casparus Bergsma, grietman van Franekeradeel.
Verkocht bij den boekhandelaar P. Brantsma te Leeuwarden in de Groote Hoogstraat een electriseermachine
en een zeldzaam luchtkanon.
De koopman G. O. van Kammen in de Jonge Moor
over de Kelders te Leeuwarden adverteert dat gedurende de kermis een danspartij zal gegeven worden
door J. C. Bugner, dansmeester met een orkest van 6
muzikanten, 's avonds 10 uur, entree een sestehalf.
Daar zal voor een fatsoenlijk gezelschap gezorgd worden door de loodjes welke zullen worden afgegeven.
Schuldeischers opgeroepen van Jr. A. Speyart baron
de Woerde en wijlen vrouwe Petronella Jacoba van
Cammingha, gewoond hebbende op Oenema-State te
Wirdum.
Verschenen bij P. Jansz te Amsterdam: Bedestonden
gehouden te Batavia door Ds. J. C. Metzlar, vroeger
predikant te Harlingen, met bijlagen en aanteekeningen
over den beklageüjken staat der O.-I. Compagnie en de
laatste Engelsche oorlog en allerlei zeegebeurtenissen
den schrijver op zijn reize bejegend.
Verkoop van boomvruchten op Ringia-State te Blessum.
Verschenen bij M. A. v. d. Wal te Leeuwarden: De
eer der Friesche geestelijkheid gehandhaafd tegen de
verregaande betigtingen de classis Sneek, den Deput.
Synodi en de Friesche Synodus te Harlingen (1792)
aangewreven door J. Kroon, W. îJlstra en E. H. Bergsma.
Vermist te Bolsward een jongejuffer gekleed in een
geeîe katoenen vpouwenjas, op 't hoofd hebbende een
hooge spanen hoed met groene strikken en omhangen
met een zwart gaas voor het gezicht.
Het Haagsch Genootschap kent een gouden medaille
toe aan Ds. A. Brink te Leeuwarden en Ds. T. Hoog
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Sept. 14

„

16

Oct.

5

„

14

„

19

„

22

Nov.

2

„

4

„

27

„

29

Dec.

7

te Rotterdam voor hun verhandeling over de voortreffelijkheid van het predikampt.
„Dewijl de nieuwe cijferboeken het oude Bartjens verdringen, 't welk veelal na- en uitgewerkt wordt zonder
het waarom te begrijpen", adverteeren F. W. Westink
en IJ. Gatsonides dat zij grondige lessen zullen geven
in Cijferkunst voor eerstbeginnenden, in Fontaine's
Cijferkunst en in van Olm, doch voor die het verkiezen
in van Lintz, van den Broek en Bartjens. De nieuwe
rabbijn der Joodsche gemeente te Leeuwarden Samuel
Cohen uit Hamburg plechtig door parnassijns en een
groote menigte van Dokkum gehaald. Intree over
Deut. XVI : 20.
Verhuring bij Jan Jacobs schoolmeester te Friens van
de schoone boereplaats bij Beslinga-State aldaar.
Aangekondigd de verkoop van de buitenplaats te Teerns
gebruikt door Mr. B. Vitnnga.
Overleden Jr. P. E. van Harinxma thoe Siooten, grietman van W.-Dongeradeel.
Verschenen bij G. M. Cahais te Leeuwarden: Hendrici
Wilhelmi van der Kolk, Dissertatio Medica inauguralis.
Observationes varii argumenti exhibens.
Curator benoemd over den boedel van Allard Scheltinga,
voortvluchtig, vroeger te Arum, vervallen aan den lande.
Verschenen bij C. v. Sligh te Leeuwarden: Korte Aanmerkingen over het getal der inwoners binnen Leeuwarden door een liefhebber der geslachtreekenkunde.
Verhuring van 8 pondematen greidland, genaamd de
Burefenne, gelegen aan de vaart te Blessum om met
aardappelen te bebouwen voor 5 jaar.
Verkoop op Jeepma-State te Wester-Nijkerk 60 eiken,
100 iepen en 30 linden.
Kerkvoogden en Kerkeraad te Deinum houden schooiinspectie en kennen prijzen toe, die betaald worden uit
de Kerkekas. Verschenen bij J. C. Tophuizen te Leeuwarden: Gedachten over de veranderlijke en waggelende toestand der vorsten en derzelver staatsdienaren
toegepast op den dood van Lodewijk XVI, à 2 st.
Verkoop der buitenplaats te Teerns van wijlen Mr. B.
Vitringa.
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Jan. 4 Ten huize van Dr. Acronius te Buitenpost verkocht
iOO.OOQ geele steen, 30.000 vloerklinkers, balken, kozijns, ankers enz.
„ 13 Verkoop van !00 zware iepen en abeelen op Sassinga
Zathe of Hennaarder bosch, bewoond door den ontvanger Hilbrand Rintjes te Hennaard. V. v. d. Plaats
te Harlingen verkoopt een collectie prentkonst, teekeningen en schilderijen, waaronder van Jan van Gooijen,
Huchtenburg, Lambregts, Molenaar, Van der Does,
Schouwman, Boere, Heemskerk, Toornvliet, Permisianïni, van der Neer, Maas, Chalon, Droogsloot, Zorg,
Palemedes, Saveriez, Waterlo, Graat, v. Haarlem, Keerings, Paelenburg, Stork, v. Bloemen enz.
„ 27 Aanbesteed het afbreken van de oude kap met verwulft
en het herbouwen daarvan in de kerk te Wanswerd.
Febr. 1 Te huur Oenema State te Wirdum.
„
3 Boelgoed ten huize van den grietman Jr. L. A. E. Rengers te Balk.
„
8 Verkoop der buitenplaats van Mej. Wijbenga, groot
111 pondematen, in het West van Berlikum.
„ 11 Aanbesteed het afbreken van de oude en het bouwen
eener nieuwe kerk en toren te Eernewoude.
„ 27 Aanbesteed het afbreken der oude en bouwen eener
nieuwe pastorie te Akkrum.
„ 28 Verkoop van iepen, esschen en abeelen op den singel
der State Bronkhorst onder Bozum.
April 1 Aanbesteed het wegbreken van het oude en bouwen
van een nieuw brandspuit- en vischafslagershuisje op
de Wip te Sneek.
„
7 Aanbesteed het afbreken van de oude en het bouwen
van een nieuwe kerk te Oldelamer.
„ 26 Verschenen bij V. v. d. Plaats te Harlingen: Adriana
Johanna Bake, douairière van P. A. van der Parra,
gouverneur van N.-Indië, ter gezegende gedachtenisse
voorgesteld door T. Vermeer, uitgegeven door Ds. J.
C. Metzlar aldaar. Afbraak van het oud heeren-binhuis op de plaats Balta even buiten Harlingen. Aanbesteed de verbouw van den rechtervleugel van het
Prinsenhof te Leeuwarden.
Mei
1 Tongersdeis, de eftermiddeys om trije oere, dan scil
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Mei

3

„

7

„

28

„

31

Juni

16

Juli

9

„

10

,

23

„

24

te Blija yn het weerdshoes rekkenskip dien wurde ven
de neylittenskip van wijlen Hindrik Everts; hy het te
Blija oan de zeedijk wenne en is der vorlyn jier yrr
Februarymoanne verstoornd.
Verschenen bij C. van Sligh te Leeuwarden: Gedachten over het predikambt in de Geref. kerk en deszelfs
rechte waarneeming.
Boelgoed van wijlen Prins Lodewijk van Waldeck te
Leeuwarden, generaal majoor van de cavallerie.
Verkoop van 25 eiken, staande voor de huizinge van
Jr. Vegelin van Claerbergen te Langweer,
Te koop de oude kerk te Eernewoude, 40.000 kleine
geele metselsteen, een partij oude roode pannen en
eenige lasten zware balsteen.
Dr. Mulder, 's Lands operateur en lector in de ontleed-, heel- en vroedkunde te Leeuwarden, begint
volgens instructie van de Staten van Friesland zijn
publieke heelkundige lessen in een der Lat. scholen.
Aanbesteed het afbreken der zoozeer vervallen kerk
en het repareeren van den toren te Firdgum.
Aanbesteed het maken van nieuwe mansbanken en 't
verplaatsen der peyschuttinge in de kerk te Ferwerd.
Wie genegen is het glasschilderen te leeren, mits de
teekenkonst verstaande, adresseere zich aan den burgemeester IJ. Staak te Sneek.
Aanbesteed het afbreken van de oude en het bouwen

van een nieuwe kerk met toren te Friens.
30 Verkoop van het oorlogschip Westergoo met 64 stukken kanon in de haven te Harlingen.
Aug. 6 Coenraad Gebhard te Leeuwarden maakt silhouetten
in 2 minuten, 2 stuks à 11 st.
,
9 Verschenen bij Jeltema en Seydel te Leeuwarden:
Eenige gedagten waarom een erfgenaam uit het bloed
meerder begunstigd wordt dan een erfgenaam uit een
testament, door Mr. W. B. Bergsma, advocaat.
„ 27 Aanbesteed het maken van een nieuwe spits op de
kerk te Idskenhuizen en reparatie aan het torentje der
kerk te St. Nicoláàsga.
Sept. 1 Verhuring van een huizinge met hovinge met 79 pon„
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Sept. 13

„

17

„

20

„

23

„

27

„

29

Oct.
„

3
8

„

20

„

28

dematen bouw- en greidland onder Slappeterp, behoorende aan de pastorie en kerk aldaar.
Herdrukt te Leeuwarden bij W. Wigeri op de Kelders:
De aanwijzing der schepen en derzelver legplaatsen
binnen Leeuwarden met melding van 't uur van het
vertrek der schepen, door Henricus Winsemius, merktmeester aldaar. Bij den Frieschen boekhandel te verkrijgen : Ontwerp of middel om 't Christendom tot
deszelfs eerste eenvoudigheid terug te brengen; om
alle godsdienstige geschillen weg te nemen, en slegts
eene geloofsbelijdenis door allen te doen omhelzen.
Verkoop van 11 pondematen greidland te Terzool,
liggende in een meenschar van 24 pondematen, toebehoorende aan de kerk van Terzool. Verkrijgbaar in
den Frieschen boekhandel: Verhandeling over de algemeene klagten van kwade tijden, die hierin bestaan
dat er in pracht van kleeding bijna geen onderscheid
te zien is tusschen dienstbaren en burgers.
Verschenen bij H. Post te Leeuwarden: De veilige
weg ter redding van Nederlands volk ten dage der
donkerheid door Ds. S. v. Andringa te Workum.
Verkoop der zathe Sarabosch met alle greidlanden
onder Augustinusga en Burum.
Bij afbraak te koop Douma-State aan de trekvaart te
Hallum. Verkoop van een collectie kostbare schilderijen der eerste meesters en een groote marmeren vijzel
te bevragen bij D. Schreuder in de Bolmansteeg te
Leeuwarden.
Verkoop der moderne dwarshuizinge van den old
executeur J. Stienstra te Leeuwarden bij de legplaats
der schepen te Ferwerd, met Engelsche schuiframen
en platgeschoren lindéboomen.
Verkoop der herberg het Kanon te Winsum.
Te koop de huizinge van Dirk Dijkstra met 4 aparte
woningen daarbij met nog 2 cingels, het oud Panwerk
genaamd, achter de Schilkampen te Leeuwarden, hebbende reed naar het Old Blokhuis.
Verkoop der pottenbakkerij van Sanne Annes te Joure,
waarvan het pothuis met oven voor 4 jaar 'gebouwd.
In garnizoen te Leeuwarden gekomen 90 man cavallerie
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Nov.

5

„

8

Dec.

6

„
„

22
25

van Hessen Philipsthall, tevens verwacht men een detachement Zwitsers van de Gumoëns, na welker aankomst het regiment van generaal van Thouars naar
Groningen vertrekt.
De magistraat van Workum bepaalt dat dezen winter
van Workum op Amsterdam en Enkhuizen een beurtschip zal varen, 's Zondags, Woensdags en Vrijdagmorgens om 9 uur, en van Amsterdam terug Maandags,
Donderdags en Zaterdagsavonds, blijvende de Amsterdammer beurtman op zijn beurt als naar gewoonte.
In den Frieschen boekhandel verkrijgbaar: Gemoedelijke
brief van Knelis Japiksz aan zijn HoogEerw. Caesar
Bruncadoro bij de gratie Gods en des H. Apost. Stoels,
aartsbisschop van Nisibie over eenige onbegrijpelijke
leeringen in deszelfs herderlijken brief aan de R. Katholieken der Vereenigde Nederlanden à 4 st.
Gedrukt bij v. d. Baak te Leeuwarden: Nieuw Friesch
Almanach met zang en dans voor 1795, waarachter de
Friesche zanglust, zijnde een verzameling van uitgeknipte zangstukken naar de hedendaagsche mode en
smaak. Verschenen bij H. Post te Leeuwarden: De
zeven fioolen uit het Boek der Openbaringen door
Robert Fleming, eertijds predikant te Leiden, Rotterdam en Londen, bevattende o. a. voorzeggingen over
de Fransche omwenteling.
Verkoop der zware iepen op de kaatsbaan te Wommels.
Het diaconie-armhuis te Leeuwarden bijna geheel afgebrand.

1795.
Jan. 5 Verkocht de huizinge bij de Put te Leeuwarden, laatst
bewoond door douairière van Haren, geboden /3009.
„ 12 Kasteleinske wed. Ernst Beek te Dronrijp laat een
zilveren hecht verhardrijden.
„ 17 Grietman Eysinga op Jongema-State te Rauwerd vermist 2 windhonden.
„ 21 De liefhebbers van Warga dagen den rijder, die den
prijs te Sneek won uit om tegen Fokke Ruurds te
rijden, 23 Jan. en zoo dezelve het komt te winnen, zal
hij 2 ducaten genieten.
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Jan. 26 Ringrijden op 't Weidumerhout om een zilveren horlogeketting en dito speldekussen.
, 31 Klaas Sybes, schoolmeester en schoenmaker te Brantgum vraagt een schoenmakersknecht.
Febr. 4 De vaderlandsche leesgezelschappen te Leeuwarden
geven wegens den strengen winter aan de stadsarmen
550 car. gl., aan de Luthersche armen 100 car. gl.,
aan de Roomsche 155 car. gl.
„
6 Nadat de Staten van Friesland het gebruik der Fraterniteit te Leeuwarden hadden toegestaan, komt daar
het comité revolutionair bijeen, tengevolge waarvan
den volgenden dag de Staten publiceeren, dat vernietigd worden alle sententiën betrekkelijk de onlusten
van 1787; dat ingetrokken worden de placcaten van
25 Sept. 1786; dat de Friesche ingezetenen weer zullen worden gewapend gelijk vóór 1787 was geschied.
A. M. Gerkens in de Slotmakersstraat naast kolonel
Smeding maakt en verkoopt valhoeden.
„
7 Gedrukt bij Joh. Seydel te Leeuwarden: Verklaring
der rechten van den mensch en den burger, uit het
Fransch, voor 4 duiten. Tevens te bekomen: Brief
van een burger van Amsterdam aan zijn vrienden in
Friesland over de spoedige omwenteling in gemelde
stad à 2 st.
,
9 Het garnizoen te Leeuwarden legt de oranjekokarde af.
„ 10 Het comité revolutionair ontslaat de leden van magistraat en vroedschap te Leeuwarden van hun posten,
en biedt aan de stad een provisioneele regeering aan
van 12 personen, hoogstens voor 2 maanden, totdat
het Friesche volk zich zelf een regeeringsvorm zal
hebben gekozen. Daarna wordt de vrijheidsboom voor
het stadhuis en de nationale vlag op de torens geplant, 's Middags 3 uur worden onder het spelen der
klokken en het driemaal lossen van het kanon op de
stadswallen door 200 burgeressen in 't wit en met
nationale linten versierd, de uitgewekenen van 1787
verwelkomd. Het vrijcorps schaart zich gewapend
langs den Wirdumerdijk tot in de St. Jacobsstraat,
terwijl 2 compagnieën van dat corps die burgers onder
4
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muziek naar het stadhuis geleiden, waarna de dans
om den vrijheidsboom plaats heeft.
Febr. Il Door eenige Grouwsters, die de feestelijkheid te
Leeuwarden bijwoonden, slaat de beweging naar hun
dorp over. De leden van het exercitiegenootschap vergaderen op de Buren, waar de vrijheidsboom staat
geplant. Zij worden verwelkomd door 35 vrijsters in
het wit. Na een toespraak heeft de rondedans plaats
en wordt een cantate uitgevoerd.
„ 12 Te Dokkum scharen zich 's morgens 11 uur 130 gewapende burgers in een halven cirkel om het stadhuis.
Een half uur later verschijnen uit Leeuwarden Pier
Zeper en Thijs Feenstra, afgevaardigden van het comité revolutionair. De laatste houdt een aanspraak,
waarin hij de Franschen verheerlijkt, aandringt op
rust en orde en vraagt of het nog de ernstige begeerte
is om de oude regenten af te zetten. Dit wordt met
een drievoudig hoezee beantwoord. Daarna gaan de
beide afgevaardigden in de raadskamer waar magistraat en vroedschap zijn vergaderd. Deze leggen na
eenige toespraken hun mandaat neer. Daarna geschiedt
de publicatie, dat een provisioneele regeering voor 2
maanden wordt ingesteld, om op haar verantwoording
voor het welzijn der stad te waken, totdat het geheele
Friesche volk zich zelf een regeeringsvorm zal hebben gekozen. Dan wordt de vrijheidsboom voor het
stadhuis geplant. De 13 nieuwe representanten begeven zich naar het stadhuis en leggen ten aanhoore
van de vergaderde menigte den eed van trouw af.
44 jonge paren doen een rondedans om den vrijheidsboom.
„ 13 Het exercitiegenootschap richt te Beetgum den vrijheidsboom op na gehouden aanspraak van een der burgers.
Te Bolsward treden de gevolmachtigden Abr. v. den
Burg en Boele Braaksma de raadszaal binnen, lezen
aan den vergaderden raad een proclamatie voor waarin
deze van zijn post wordt ontzet en geboden wordt
het stadhuis te verlaten, hetgeen geschiedde. Daarna
wordt de vrijheidsboom voor het stadhuis gebracht:
een detachement schutters haalt een aantal jongedochters
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in het wit gekleed van de herberg Het Blauwhuis. Deze
raken den boom aan „ten teeken dat ook zij het hare
wilden bijbrengen tot herstel der zoolang getrapte vrijheid". Vervolgens heeft de rondedans om den boom
plaats onder het zingen van liederen; de publicatie der
provisioneele regeering der stad wordt met een drievoudig hoezee begroet; het kanon van den stadswal
wordt gelost; 's avonds leggen de nieuwe representanten den eed af „bij het ligten der flambouwen".

Febr. 14 De municipaliteit van Dokkum besluit op verzoek van
Hendrik Isacks van der Werff of hij gebruik kan maken
van de vroedschapsbank, de bijbels en kussens uit de
vroedschaps-, militaire-, officiers- en bodebanken te
doen halen op het stadhuis en de stoven door de
kerkedeurwagten te doen bergen, ten einde alle onderscheiding van personen weg te nemen, hetwelk terstond
ten uitvoer wordt gebracht. De eerste vrijheidsboom
in Wonseradeel wordt te Pingjum geplant, 's Middags
2 uur komt het sedert 1787 ontbonden vrijcorps weer
onder de wapenen, voorafgegaan door 20 jongedochters
en begeeft zich met vrijheidshoed en nationale vlag
onder muziek naar den vrijheidsboom. De doopsgez.
predikant M. Tresling houdt een aanspraak, waarna de
burger J. Bakker een gepast vers voordraagt; verder
heeft de rondedans der vrijsters plaats onder het galmen
van vrijheidsliederen en muziek. Te Leeuwarden schrijft
de burger Huber, in 1787 secretaris van dealgemeene
vergadering der exercitiegenootschappen en vrijcorpsen
in Friesland, bij absentie van den president C. L. v.
Beyma tegen 20 Febr. een vergadering van deze lichamen uit en noodigt alle ingezetenen der dorpen, die
in 1787 de wapenen niet hebben gedragen uit om op
te geven hoeveel geweren zij begeeren. Te Staveren
wordt de provisioneele regeering in de Groote Kerk
aan de burgerij voorgedragen, vanwaar zij met het
comité revolutionnair onder geleide der schutterij naar
het stadhuis gaan om zitting te nemen. Voorts wordt
de vrijheidsboom geplant en door jonge vrijsters de
dans uitgevoerd. Verschenen bij J. Seydel te Leeuwarden : Nadere Verklaring der rechten van den mensch
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en burger, welke 3 Febr. 1795 in 's Hage is afgekon»
digd, voor 4 duiten.
Febr.' 15 De burger R. van Cleffens, weleer uit Dokkum verbannen, wordt op feestelijke wijze met eerejuffers en
saluutschoten weer ingehaald, naar de vrijheidsboom
geleid en met een toespraak van burger Teuten begroet.
Verschenen bij M. A. v. d. Wal te Leeuwarden: Brief
van een Leeuwarder aan een zijner vrienden in Lemsterland, of Kort verhaal van de revolutie te Leeuwarden op 10 Febr. 1795..
„ 16 De vrijheidsboom geplant in Sloten, bij het luiden der
klokken en het lossen der kanonnen; ook doet de
burger Hylckerna zijn eigen twee stukken geschut lossen.
Nadat de leden van het grietenijgericht te Ternaard
door een comité uit het comité revolutionair van
hun posten zijn ontslagen en als volksrepresentanten
zijn beëedigd P. A. Hiddema te Holwert, Pieter He-:
ringa en Melis Wynja te Nes, Jan Cornelis Posthumus
te Ternaard en Pieter Klaazes te Waaksens, ijlen de
burgers van Holwert naar hun woonplaats terug, hijschen
de nationale vlag, verzamelen zich in de kerk, lezen
en zingen met de levendigste aandoeningen in maatgezang Ps. 66 : 5, Ps. 37 : 18, 15 en richten den vrijheidsboom op. Nadat 16 Febr. op de grietenij-rechtkamer te Oosterbierum de oude regeeringsleden waren
afgezet, komt 17 Febr. het vrijcorps te Minnertsga in
de wapenen op het plein van burger B. D. van Sixma,
waar reeds de vrijheidsboom lag. Hier vergaderden
gelijktijdig 90 jonge dochteren in het wit, met driekleurige linten en ieder met een nationale roos of strik
op de linkerborst. Van dit plein werd de boom door
16 jonge zonen der vrijheid gedragen, voorgegaan door
een detachement gewapende burgers en gevolgd door
verscheidene muzikanten met trom, violen en fluiten.
Hierop volgde de maagdenrei twee aan twee. Een
tweede detachement gewapende burgers sloot den trein,
marcheerende dus door het dorp tot de herberg en
weder van daar tot midden in de buren, alwaar reeds
het gat gegraven was. De boom geplant zijnde werd
door den burger Rintje Sikkes een snaphaan en degen
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gehangen onder den hoed, welke met een nationaal
driekleurig lint versierd was, „waaronder een evenaar
verbeeldende de gerechtigheid, waarop dus de wapenen
steunen en de vrijheid zich boven alle geweld verheft".
Hierop werd door een burger A. A. Backer een aanspraak aan de gewapende burgers en verdere omstanders gedaan, waarop een gulle eenvoudige vroolijkheid
volgde, van zingen en dansen om den vrijheidsboom,
genoegzaam door allen die hier tegenwoordig waren,
zijnde de gewapende manschappen in een kring geschaard, en alle de maagden binnen dezelve rondom
den boom. Dit vereeuwigd zijnde met een dikwijls
herhaald hoezee vertrok de trein, waarna de maagdenrei
eenige verkwikkingen wierden aangeboden en in de
herberg met koffie, eten en brandewijn onthaald, hebbende het Genootschap een tractement van bier en
jenever, brengende den geheelen dag in vroolijkheid
en gulle eensgezindheid door, tot allen 's avonds 9 uur
in vrede scheidden en ieder vergenoegd tot zijn woning
terugkeerde.
Febr. 17 De burgerschutterij te Leeuwarden legt te 2 uur voor
het raadhuis den eed van trouw af voor een commissie
uit het comité revolutionair. Te Sexbierum wordt de
vrijheidsboom geplant in tegenwoordigheid van 100
man burgerwacht, 80 jongedochters in het wit, onder
het luiden der klokken en hoezee-geroep, waarna de
vrijsters de carmagnole dansen. Verkocht een zitplaats in het gestoelte, van ouds Haansgestoelte geheeten, in de kerk te Grouw. Feest te Hardegarijp,
daar G. Reitsma aldaar herkozen was tot mederichter ;
de vrijheidsboom wordt geplant en een maagdenrei in
het wit danst er om heen. De burgers R. van Cleffens
en Joha en andere leden van het comité revolutionair
per rijtuig daar langs komende, vereeren het dorp een
nationale vlag, die terstond aan de herberg tegenover
den vrijheidsboom wordt opgehangen. Te Menaldum
wordt de vrijheidsboom onder klokgelui ingehaald en
geplant voor het rechthuis. De burgerwacht onder
commando van kapitein Arjen Anders, schaart er zich
omheen. Burger P. Kramer houdt deze aanspraak;
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„Hel: blijde ôógenblik is daar, dat wij u kunnen betuigen en plechtig getuigen voor God en voor de
gansche wereld, gij zijt vrij! Ja wij alle zijn vrij. Sta
dan in die vrijheid, maar misbruik ze niet. Wij zijn
allen gelijk, dus zijn wij dan ook allen medeburgers.
Laat dan alle verschillen en yerdeeldheden een einde
hebben met aan het verledene niet te gedenken, met
grootmoedig en gulhartig té vergeven, aan een iegelijk
die in dezen schuld kent! Ziedaar de hand van uwen
medeburger, ja van uwen broeder. Dan, wij vermanen
u alle, als uw medeburgers dit opgerigt teeken niet te
schenden, nog eenige smaad met woorden of daden
aan hetzelve te doen, als zijnde opgerigt niet alleen
tot een teeken van vreugde, maar vooral van die vrijheid, wier oorsprong uit God zelf is. Dat dan de
broederlijke liefde kome en blijve opdat Hij die liefde
zelf is een welgevallen in ons neme en ons helpe tot
roem van Zijn Naam en tot welzijn van het lieve
vaderland". Deze toespraak wordt met een drievoudig
hoezee beantwoord, waarna de carmagnole wordt gedanst.
Febn 18 De vrijheidsboom geplant te Heerenveen. De revolutie
zou daar reeds den 16en Februari zijn beslag gekregen
hebben, indien niet verreweg de meesten der gecommitteerden uit de dorpen van Schoterland geaarzeld hadden om er hunne stem aan te geven, eer zij ruggespraak met hunne committenten hadden gehouden.
Dinsdag wierd daarop het volk der dorpen saamgeroepen ; Woensdag was het algemeen besluit, zonder
eenige uitzondering in de resolutie genoegen te nemen,
waarop aanstonds ook met genoegzame, eenparige
stemmen de leden der municipaliteit zijn benoemd. De
gecommitteerden van alle de dorpen vergezelden nu
ook de plechtigheid van 't planten v/d vrijheidsboom.
Alles is nader beschreven in een boekje uitgegeven
bij den drukker Roorda. Ook te Wirdum wordt de
vrijheidsboom onder geleide van 50 man burgerwacht»
gecommandeerd door kapitein Faber en D. Roelofzen,
en een rei van 60 zingende burgeressen en eenige
muzikanten door het dorp gevoerd. Als de boom is
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geplant, heeft de rondedans plaats en een tractatie door
de leden van het vrijcorps en eenige aanzienlijke burgers in de herberg.
Febr. 19 Het comité revolutionair te Leeuwarden ontslaat op
het Landschapshuis al de tot hiertoe fungeerende leden
van staat, die in het kwartier v. Oostergo vergaderd
waren. Men begaf zich daarna naar de Fraterniteit,
waar de provisioneele nieuwe verkozene staatsleden
zich bevonden. Deze begaven zich daarna naar het
Landschapshuis onder het spelen der klokken en het
lossen van het geschut op de wallen om sessie te nemen. Tevens worden de namen bekend gemaakt van
de provisioneele representanten des Frieschen volks.
„ 21 Verschenen bij D. Romar te Franeker: Korte Beschrijving van het gebeurde te Franeker op 12 Febr. 1795
à 4 st. Alsmede: Aanspraak van E. Drabbe bij het
openen van de Fraterniteit te Franeker en Aanspraak
van J. Roorda, ter gelegenheid dat de burgerij door
de studenten genodigt wierd om de optocht, ter plaatsing van de nationale vlag op den toren van de academie te vergezellen. De provisioneele representanten
te Leeuwarden proclameeren de rechten van den
mensen en burger.
„ 24 De vrijheidsboom te Rottevalle wordt met snaphaanschoten vereerd. Ds. van Ree houdt een toespraak,
„waarin hij ons een klaarder denkbeeld gaf van de
aangebragte vrijheid door de mismoedige en dappere
Fransche Natie en nooit genoeg gepresen Bataaven;
ons teffens opwekkende om in dit werk dog byzonder
Gods vinger op te merken en hartelijk allen vermanende van wat stand of religie zij ook zijn mogten
en opwekkende met verbanning van alle haat en partijschap, elkander de hand van Broederschap te geeven,
hetwelk van allen met het geroep van Vivat en Hoezee wordt beantwoordt". Daarop danst men om den
boom en worden vrijheidsliederen gezongen. De burger Huber, sedert 1787 uitgeweken, is terug in Dronrijp; 130 in 't wit gekleede vrijsters dansen om den
vrijheidsboom. Te Arum houdt IJeb D. Feikema, vrijcorpslid, bij den vrijheidsboom een toespraak, waarna
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een ander lid Jan Jansen een vers voordraagt, 48
meisjes dansen om den boom; burger Frans de Boer,
een der Friesche uitgewekenen, verrast de menigte
door zijn komst, de predikant spreekt hem toe en geeft
hem in aller naam de hand der broederschap, waarna
nog eens een luchtige carmagnole wordt gedanst.
Febr. 25 Te Leeuwarden afgekondigd, dat de provisioneele representanten van het Friesche volk de onbelemmerde
gewetensvrijheid en ongestoorde uitoefening van godsdienst zullen handhaven, dat de vroegere bedestonden
worden ingetrokken, dat het Fransche volk als verwoestende vijanden wordt beschouwd; daarentegen
worden alle leeraren gelast om in hun publieke gebeden voortaan te gedenken aan hen, wien het bestuur van lands- en kerkzaken is toevertrouwd zonder
eenige titels te bezigen. Het collegie van Ged. Staten
wordt omgedoopt in een commissie der volksrepresentanten tot waarnemen der zaken van 't college,
bestaande uit 5 leden, n.1. Pieter Huidekoper, Livius
Fokkens, Arent Johan v. Glinstra, Albertus Abbring
en Epke Roos van Bienema. Verschenen bij Brantsma
te Leeuwarden: Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap,
raadgevingen aan alle ingezetenen van Friesland door
den burger Eelko Alta. Mede verschenen: Aanspraak
van den burger J. Scheltema aan het volk van Franeker. Een groot getal Leeuwarder burgers vereenigen
zich tot een volks- of burgersocieteit. Zij houden deze
eerste samenkomst in de 5de Latijnsche school en
burger Joh. van der Veen hield bij die gelegenheid
tot opening een korte gepaste aanspraak. Daarna
stelde burger A. Staal de ware bedoeling en 't nuttig
doel dezer sociëteit in het licht; dat dergelijke bijeenkomsten op het voorbeeld van Holland en andere
provinciën behoorden te worden aangelegd, zoo in de
kleine steden als op het platte land, met welke men
kon correspondeeren om tot een geregelde organisatie
te komen ter voorlichting van de nog minkundige of
dwalende medeburgers, ter noodzakelijke verkrijging
eener meer gezuiverde kennis in de politieke belangen
van den Staat, die nu overeenkomstig de gemanifeste
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regten van den mensen en burger op gronden van
vrijheid, gelijkheid en broederschap moeten gevestigd
worden.
Febr. 26 Duco van Haren wordt gelast door de autoriteiten om
voor 12 Maart present te zijn ten zijnen huize in St.
Anna Parochie, „zullende anders zijn boedel voor verlaten worden gehouden".
„ 27 De provinciale representanten laten te Leeuwarden
afkondigen: Daar wij vernomen hebben dat sommige
misleide ingezetenen zich niet ontzien hier en daar de
algemeene rust en veiligheid te verstoren door het
roepen van Oranje boven! als door het dragen van
oranjelinten en cocardes, zoo is het, dat wij ter handhaving der goede order en bevordering eener zoo
hoogst noodige eensgezindheid bij deezen het roepen
van Oranje boven! het zingen van z.g.n. oranjeliedjes
en het dragen van oranjelinten en cocardes of andere
oranjeteekens uitdrukkelijk verbieden, gelastende wij het
hof van Justitie en verdere municipaliteit en districtsregeeringen tegen alle zodanige zorgvuldig te waken
en zonder eenige oogluiking of aanzien van personen
tegen de contraventeurs te ageeren en zulke verstoorders der rust te doen overbrengen naar het blokhuis,
ten einde door den Hove van Friesland te worden
gestraft. Want wij zulks tot behoud van den Lande
en bewaring der heiligste rechten van den mensch
verstaan te behooren.
„

28 Verschenen no. 1 van het Dagverhaal der Handelingen
van de provisioneele representanten des Volks van
Friesland, Zaterdagsweekblad bij M. A. v. d. Wal en
M. Kom te Leeuwarden à 1 st. Het erfstadhouderschap van Willem V en zijn nakomelingen wordt in
Friesland vervallen verklaard, met intrekking en herroeping van alle resolutien door den stadhouder genomen.
Maart 3 De burgervolkssocieteit te Leeuwarden noodigt alle
burgerleesgezelschappen in de provincie die op vrijheid,
gelijkheid en broederschap zijn gegrond uit om met
haar in correspondentie te treden. Vrijheidsboom geplant te Rauwerd.
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Maart 4 De Fransche Generaal Gaspar Thierry rukt met een
detachement huzaren Leeuwarden binnen. Verschenen
bij R. Brandsma te Sneek: Bericht wegens het voorgevallene bij de revolutie te Sneek; alsmede: Weekblad voor den Burger à 5 duiten, waarvan no. 1 is
verschenen. Verschenen bij A. B. Saakes te Amsterdam: Onderwijs in den godsdienst en in de gelijkheid
der menschen op een geheel nieuwe wijze behandeld.
„
5 Groote optocht te Franeker. De stoet bestaat uit: 200
schutters, de academische senaat in ambtsgewaad, de
studenten, 160 burgers, 80 vrouwen, 115 meisjes, de
municipaliteit, de oude burger Waardenburg dragende
een zwaar touw aan een stok, waaraan een schild met
opschrift: Met zulke touwen was ik aan mijn zoon
gebonden; drie burgers weleer gevangen, nu verbeeldende vrijheid, gelijkheid, broederschap; eenige kinderen
van vroegere gevangenen, dragende de verbroken boeien
hunner ouders; groote kinderen, dragende de ketens
van de poorten met het groote slot; de vrouwen en
moeders der vervolgden met een banier, waarop dit
opschrift: Wij deelden in de droefheden, nu deelen
wij in de vreugde; twee smeden; de deuren van alle
poorten. Na 't lossen van 't geschut, riep burger
Scheltema met een gelukwensen den stoet tot gezang
op. Hierna had de dans om den vrijheidsboom plaats.
De gebroken boeien werden aan den toren gehecht
met het opschrift: gesmeed in 1787, verbroken in 1795.
De Fransche commandant Dumain was met eenige
officieren uit Harlingen gekomen en gaven hun genoegen
in alles te kennen door een Fransch patriottisch lied
aan te heffen.
„

„
„

7 Verschenen bij D. Romar te Franeker: Verhaal van
het gebeurde te Harlingen met aanspraken van den
burger P. Fontein. En: Historie der omwenteling van
steeden en dorpen in Friesland. In de boekwinkels te
koop groote folio portretten van generaal Pichegru in
zwarte kunst gegraveerd.
11 Burgervolkssocieteit opgericht in Ferwerderadeel, secret.
H. Brinxma Jr.
12 De vrijheidshoed wordt te Harkema^Opeinde met nati-
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Maart 13

„

16

„

17

„

18

„

21

„

23

„

24

„

26

onale vlaggen onder trommelslag en muziek rondgedragen.
Te Workum zijn Fransche soldaten en officieren in
garnizoen, De vrijheidsboom wordt opgericht voor het
stadhuis. Er wordt geroepen: Vive la république Batave! Een toespraak in het Fransch wordt door den
commandant der Fransche troepen beantwoord. Daarna
wordt door de leden der municipaliteit en Fransche
officieren de carmagnole gedanst.
J. Braak te Kollum geeft een vrijheidsboom present
aan Buitenpost. Deze wordt op een wagen met 6 paarden bespannen van diens buitenplaats gehaald. In de
optocht liep voorop een jongeling die op een speer de
vrijheidshoed droeg.
De vrijheidsboom van Eestrum door een wagen met
4 paarden bespannen van Twijzel gehaald, de voerman
was uitgedost als huzaar. De boom wordt ingehaald
door 30 jonge dochters in het wit onder tromgeroffel en
hobospel. Daarna had de rondedans al zingende plaats.
De volkssociëteit te Sneek noodigt andere sociëteiten
uit om met haar in correspondentie te treden.
Klein Mariënburg achter de Hoven te Leeuwarden uit
de hand te koop. Gedrukt bij v. d. Haak te Leeuwarden: Heil en Broederschap aan mijne Stad- en Landgenooten door P. Schellingwou; De Vrugt van den
Vrijheidsboom in tegenoverstelling van den Oranjeboom
door C. van Wier; Vaderlandsche aanspraak aan het
burgergezeîschap te Oldeboorn.
De Fransche generaal Macdonald ingehaald te Leeuwarden door een detachement in garnizoen zijnde huzaren.
De geheele gewapende burgerwacht van Leeuwarden
benevens het gansche garnizoen paradeert voor generaal Macdonald.
Burgersocieteit te Lekkum opgericht. De vrijheidsboom
van Stiens wordt 's morgens 8 uur gehaald van 't buiten
van burger H. van Knyff te Ferwerd door 20 ruiters,
100 gewapende burgers te voet en een wagen met 6
paarden bespannen. De klokken te Ferwerd luiden,
's Middags te 4 uur wordt de stoet te Stiens opgewacht
door 100 in 't wit gekleede burgeressen en muziek.
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Maart 27

Een meisje met den vrijheidshoed in de hand houdt
een toespraak en geeft den hoed over aan Ds. S. Winsemius, die dit met een ovatie beantwoordt. Na het
planten van den boom, houdt burger B. Stelwagen
een redevoering.
Verschenen, op 3 vellen groot mediaan papier: de
Rechten van den mensch en den burger „om in sociëteiten als een gedenkzuil op te hangen"; De rechten
van den mensch, een volkslied op de wijze „de wereld
is in rep en roer". Welkomstgroet aan den Bataafschen
burgerheid Albartus Lycklama in 1787 uitgeweken en
als capitein eener compagnie Franschen met triumf 22
Febr. 1795 te Bolsward weergekeerd door T. Dooitzes.
Te Ulst wordt een volkssociëteit opgericht onder presidium van Jelle Sipke van Teerns, secr. Jan Minnes
Bakker. Verschenen bij P. Bransma te Leeuwarden:
Het Boek der Chronieken der Nederlanden, beschreven
in de Oostersche stijl door rabbi Kabiel Lynze; Latijnsche lierzangen in Alcaïsche dichtmaat, toegewijd aan
het Fransche volk.
Verschenen bij Romar te Franeker: Nauwkeurig berigt
van het volksfeest bij het verbreken der ketenen en
het herstellen der poorten te Franeker, met aanspraken
van de professoren v. Voorst en Chaudoir en de burgers Jan Scheltema en B. van Rees.
De volkssociëteit te Leeuwarden verplaatst haar vergadering uit de 5e Latijnsche school naar de bovenvoorkamer van het huis de Fraterniteit genaamd. De
vrijheidsboom geplant te Tzummarum; Jan Wytzes
wordt na 7-jarige ballingschap door zijn ouders in den
kring geleid. Hij draagt op een speer den vrijheidshoed, zijn moeder een Romeinsch wapenschild met opschrift: Wij deelden in de droefheid, nu deelen wij in
de vreugde; zijn vader torschte een versleten juk op
de schouders. Na de toespraak van een der commissieleden werpt de oude man het juk ter aarde en wordt
hem een palmtak gegeven met nationale linten, waarna
het juk onder een gestadig hoezee wordt verbrijzeld.

„

28

„

29

„

30

„

31 De denneboom voor Kimswerd tot vrijheidsboom bestemd wordt vereerd door J. van Echten, old grietman
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April

1

,,

2

„

4

„

5

„

8

„

11

„

16

„

18

van Barradeel. Bij het planten van den boom draagt
de burgerdorpsrechter Andreas Kruger een vers voor.
„De provisioneele municipaliteit van het Bildt beveelt
door dezen aan allen dengeene, die in de respective
kerken van dit distrikt vermeenen te hebben eenige
eigendom van wapens, hangende aan de muuren of
geschilderd op de glaasen, mitsgaders alle zodanige
Tekenen en Wapenen die minkundige verkeerde denkbeelden, aangaande de gelijkheid van den mensen, in
zijn natuurrecht kunnen inboezemen, om zulks van daar
weg te nemen voor 4 Apr. 1795; bij gebreeke van dien
worden de goederen gehouden aan de ingezetenen vervallen te zijn om daarover te disponeeren, zooals zij
verstaan zullen te behooren". Jr. Sicco Douwe v. Aylva
wordt bij zijn terugkeer uit het buitenland te Holwerd
feestelijk begroet, tegenwoordig zijn de predikanten:
Bornaeus, van Viiet, Bavius, Kiers en Romar.
De municipaliteit van Dokkum besluit dat de wapens
in de kerk voor 1 Mei moeten worden weggenomen
door belanghebbenden, zullende bij gebreke van dien
dezelve worden vernietigd.
De burgersocieteit „Tot heil van Stad en Land" te
Staveren verzoekt correspondentie. Camminga State
te Oudkerk te koop of te huur tegen 11 Mei, inlichtingen
bij A. ten Broeke Hoekstra te Leeuwarden.
Burgersocieteit Ter bescherming van de rechten van
den mensen opgericht te Oosterlittens (secr. W. A.
Wiarda), en Rinsumageest (secr. H. Swaagman).
De burgersocieteit „Na lang geduld, ons wensch vervuld" te Joure vraagt correspondentie.
Het leesgenootschap „Leert uwe rechten kennen en
handhaaft dezelve" te Hindeloopen (secr. J. J. van
Cuilenborg) vraagt correspondentie. Idem de sociëteit
te St. Jacobi Parochie (secr. S. P. Wassenaar).
Geopend de vaderlandsche sociëteit „Doorzoek de schuld,
geen onrecht duld" (secr. P. Eekma) te Heerenveen
met een toespraak van pastoor Abraham van Lidt.
De 2de hoofdvergadering der gecombineerde volkssociëteit en het genootschap in deze provincie gehouden
te Leeuwarden op de bovenvoorkamer der fraterniteit
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Het volgende is verhandeld: Eenige sociëteiten in de
vorige vergadering ter deliberatie gebragt hebbende
om het Hof van Justitie te removeeren als strijdig met
de thans bestaande orde v. zaken, wordt aldus besloten
om een adres daartoe op te stellen. De sociëteit van
de Dille stelt voor stappen te doen tot verbetering van
het onderwijs. De soc. van Dille, Grouw en Warga
worden verzocht een plan daarvoor op te maken en
ter vergadering te brengen. Voorstel om de binnenlandsche convooien als drukkende op kooplieden en
schippers af te schaffen; verzoek te richten tot de prov.
Representanten dat de Drukker der Leeuw. Courant
gelast wierd om geen onduitsche en bij den minkundigen geheel onverstaanbare woorden te gebruiken en
ook in de publicaties der representanten zich daarvan te onthouden. Een verzoek te richten aan de
provinc. representanten dat de livreien der bedienden
worden verboden en alle teekenen van oppermacht als
strijdig met de leer der gelijkheid. Verschenen bij
Joh. Seydel: Onderhandelingen en besluiten van de
Volks- of Burgersocieteit te Leeuwarden, met vele brieven. De sociëteit te Balk, te Oudebiltzijl „Biltzijlster
burgerschaar is thans bijeengebragt, Tot heil van 't
vaderland en 't menschelijk geslagt", en het vaderlandsche leesgenootschap „Concordia" te Koudum vragen
correspondentie. De in 1787 uitgeweken burger Lieuwe
Klaasens, zoon van Klaas Lieuwes te Beetgum, komt
terug in zijn dorp, en wordt met muziek naar den vrijheidsboom geleid, waar hij wordt toegesproken.
April 19 De burgersocieteit „Daar vrijheid elk gelijke rechten
geeft, Is 't pligt dat men als broedren leeft", secr. A.
Jentjes te Irnsum opgericht.
„ 20 Het bestuur van Barradeel besluit de wapens in de
kerken en de geschilderde glazen te laten wegnemen.
„ 22 Boelgoed ten huize van Prof. Cannegieter op de Oorbijter te Dronrijp. Hajo Tuinhout, uitgewekene, oudingezetene van Nijland wordt in zijn dorp feestelijk
ingehaald met trom en pijpers, door eerejuffers en
exercitiegenootschap; bij den vrijheidsboom wordt hij
toegesproken door B. Idzerda, die „den Richter van
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hemel en aarde prijst, dat Hij de landverraders had
doen omkomen'"; daarna geleid naar- de woning van
Hajo Bangma wordt hij nogmaals met een deftige
toespraak ontvangen.
April 23 De burgersocieteit te Damswoude „Met hart en hand
voor 't vaderland" en te Grouw „Tot heil van 't
dierbre Vaderland, Is ons bijeenkomst hier geplant",
verzoekt correspondentie.
, 25 Op de kaasmarkt te Leeuwarden vallen verscheidene
ongeregeldheden voor tusschen boeren en Fransche
soldaten. De. municipaliteit is zoo bevreesd dat de
boeren niet meer met hun producten ter markt komen,
dat zij bij publicatie worden uitgenoodigd om toch
vooral te continueeren met hun marktbezoek. Tevens
decreteert het stadsbestuur dat de eigenaars van wapens, schilden en andere eereteekens in de 3 Geref.
kerken opgehangen, dezelve binnen 14 dagen zullen
amoveeren en weghalen. De municipaliteit van Sneek
neemt een dergelijk besluit in zake de wapens in de
St. Martinikerk. Verschenen bij Joh. Seydel te Leeuwarden : Aan mijn landgenooten bij hunne terugkomst
uit Frankrijk in het vaderland, dichtstuk door H. C.
Achenbach.
Mei
,

5 De burgersocieteit TDe burgertrouw en waakzaamheid
zijn steunsel van een Sociëteit" te Lemmer vraagt
correspondentie.
7 Verschenen: Bijdrage tot verlichting van het algemeen
en bijzonder voor de vrienden van het voormalige bestuur, door een verdrukten van hetzelve, waarbij een
exacte lijst der gevangen geweest zijnde burgers op
het Blokhuis in Vriesland, met derzelver beschuldigingen en sententiën. De burger Adrianus van Loon,
voorheen secretaris van Hindeloopen, maar in 1787 uit
zijn ambt ontzet en uit Friesland gebannen, komt per
veerschip in de haven van zijn oude woonplaats. Het
exercitiegenootschap verschijnt onder de wapens, Ds.
J. J. v. Cuilenburg en de officier van het genootschap
Jappe Anskes ontvangen hem, geleiden hem tusschen
het gewapend corps naar het kerkplein, omstuwd door
een juichende dochterenschaar en onder het geklank
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Mei

„
„
„

„
,

van fluiten en trommen, waarna Ds. v. C. hem toespreekt onder den vrijheidsboom, die de spreuk draagt
„Vrijheid of dood".
16 Het vredestractaat tusschen Frankrijk en de Bataafsche
republiek gesloten, welk feit in vele dorpen feestelijk
wordt gevierd. De municipaliteit van Schoterland heeft
op aandrang van de volkssociëteit besloten de wapens,
in de kerk te Heerenveen hangende, te laten wegnemen
en alle gestoelten aldaar zonder onderscheid te verhuren. De volgende burgersocieteiten vragen correspondentie: Gorredijk (secr. S. Posthumus Zwart), „De
broederschap is onze band, handhaaft het regt van 't
vaderland"; Bolsward (secr. Hans Hettema) „Het heil
des volks is de hoogste Wet"; Bergum, „Hij die bemint zijn vaderland, die werkt oprecht met hart en
hand"; Buitenpost-Kollum (secr. Oeble B. Brouwer)
„Aanhouden doet verkrijgen 't nut voor kerk en land
en burgerstand"; West Dongeradeel (secr. W. G. Alstorphius) „Tot heil van 't Vaderland", vergaderend te
Holwerd. Te Leeuwarden wordt de vierde zitting gehouden der vereenigde volkssociëteiten, waarin werd
voorgedragen of het niet nuttig zou zijn een adres te
zenden aan de volksrepresentanten met verzoek de
oprichting van een sociëteit in ieder district te gelasten.
23 Verschenen te Franeker bij D. v. d. Sluis: De 23 Articulen van Vrede, Vriendschap en Alliantie tusschen de
Fransche republicq en die der Vereenigde Nederlanden.
24 Overleden te Leeuwarden Jr. Mouritz Pico Diederici
van Sytzama in leven commies generaal der finantien
in Friesland, oud bijna 64 jaar.
27 Tjerk Jans Greveling en Haye Meintes Kerkvoogden
van St. Jansga c. a. protesteeren tegen een advertentie
van Jacob Hilberts, waarbij sollicitanten voor den
post van schoolmeester worden opgeroepen, zijnde
met hun fungeerenden schoolmeester, die reeds 27
jaar dienst deed, tevreden.
29 Groot feest te Makkum bij het publiceeren der alliantie met Frankrijk.
30 De volgende burgersocieteiten vragen correspondentie:
Woudsend (secr. A. B. Idzerda) „Op Vrijheid en Ge-
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Juni

6

„

15

„

16

„

17

lijkheid steund deeze sociëteit"; Bakkeveen (secr. E.
Holwerdsmal „Vrijheid bereid ons Sociëteit"; Molkwerum (sec. Tjalke P. Wassenaar) „Heil en broederschap is de hoogste trap".
De municipaliteit van Franeker verzoekt belanghebbenden de wapens in de Martinikerk aldaar vóór 25
Juli weg te nemen, zullende ze anders worden vernietigd.
De stemgerechtigden der Leeuwarder burgerij, bij espels
vergaderd, verkiezen bij meerderheid de provisioneele
kiezers der representatie van Friesland. Nadat uit de
provisioneele kiezers de eindelijke kiezers, zijnde de
helft, zijn uitgeloot, hebben deze tot representanten
verkozen: W. Ruitinga, H. Balk, P. Gosliga, W. Wopkens, P. Zeper en C. W. Coulon.
Ds. P. M. Kesler te Dronrijp, gehuwd met Jantje Siebes van Eisinga, houdt tot het exercitiegenootschap
een toespraak, waarin hij braaf afgeeft op „den ondankbaren Willetn V en de godlooze, afgezette aristocratische beheerschers".
Groot feest te Leeuwarden ter viering van de Alliantie
tusschen Nederland en Frankrijk, waarbij W. B. Jelgersma, president der volksrepresentanten van Friesland, en de Fransche generaal elkander den broederkus geven. In de kerken te Bolsward worden dankpredicatiën gehouden, ingericht om het Opperwezen te
danken over het sluiten van dit Tractaat; raadhuis
en gasthuis illumineeren. Verkoop van het tichelwerk
de Boterton te Midlum. De vrijheidsboom te Akkerwoude wordt geschonken door J. P. A. van Haaren.
Er heeft een optocht plaats, waarin een vrijheidsmaagd
met den vrijheidshoed voorop loopt. De hoed wordt
vertoond aan de vrouw van Marten Wiegers, lid der
municipaliteit. Na het planten van den boom houdt
de student N. W. Bolt een toespraak, waarin hij ieder
tot „ware eensgezindheid en menschenliefde gegrond
op de leer van Jezus, dien besten menschenvriend,
aanspoorde, welke heilzame verrigting door den geachten burger Sikke Andrys met een minzame dankbetuiging beantwoord wierd". Ds. G. Abbring te Dan5
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„
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„
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„
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,
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„
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,

20

„

21

„
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tumawoude gekozen tot representant des Frieschen
volks voor Dantumadeel.
De nieuwe representanten kiezen uit hun midden tot
president S. Stijl, tot vice-president Vegelin v. Claerbergen; tot leden der Staten-Generaal worden gekozen
J. L. Huber, S. D. van Aylva en T. Joha, voor de prov.
rekenkamer P. Zeper.
De Leeuw. Courant behelst de namen der nieuwe
representanten des Frieschen volks.
Volkssociëteit te Witmarsum opgericht onder de zinspreuk „Deugd en Waarheid behoud haar kragt, Tot
in het laatste nageslagt".
Eigenaars van wapens, graven en grafsteenen in en
bij de kerk te Witmarsum worden verzocht hun bewijzen over te leggen en het vervallene te herstellen.
Op order van- de representanten verkoopt de burger
P. Wesselius een fraaie gedenknaald of pyramide te
Leeuwarden, gebruikt bij 't feest van het Vredestractaat.
Verschenen bij P. Bransma te Leeuwarden: Gedachten
over de vraage of de representanten des volks hunne
vergaderingen behooren te houden met open deuren.
De volksrepresentanten ontslaan de raadsheeren van
't Hof, o. a. Johan v. Idsinga.
Bij de Friesche boekverkoopers te verkrijgen 21 der
nieuwste patriotsche liedjes en marschen; eveneens:
Request van Willem van der Klas, bakker te Franeker,
na de omwenteling aan de Staten gepresenteerd.
Hans Willem Cornelis Anne Visser, ber. predikant te
Warns, ontvangt de Ie huwelijksproclamatie met Anna
Zijlstra.
Overleden Christiaan Everhard de Lille, hoogleeraar
der genees- en kruidkunde te Franeker. Verschenen
bij D. Romar te Franeker: Nederlands verpligting tot
dankbaarheid aan God voor de verlossing, leerrede
van Ds. D. v. d. Schaaf te Minnertsga, bij gelegenheid
van zijn herstel in het leeraarsambt aldaar op 14 van
Wiedemaand 1795.
De municipaliteit te Sneek laat het bouwen van een
nieuw werkhuis aanbesteden.
Dirk Lycklama à Nijeholt, luitenant Ie compagnie van
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„
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de schutterij te Harlingen wordt door de schutterssociëteit „De thans gewapende burgermagt, geeft aan
het verdrukt Neerland kragt", geroijeerd als lid omdat
hij uit particuliere belangen lid is geworden.
De regeering van Menaldumadeel besluit de wapens
in de kerken van het district hangende voor 1 Sept.
te laten wegnemen. Verkoop van 76 eiken op Sjoorda
State te Giekerk.
De kerkvoogden van Menaldum besteden aan het afbreken van de oude en het bouwen van de nieuwe school.
Verschenen bij J. van der Haak te Leeuwarden: Verhandelingen over de jagt in de prov. Friesland door
H. Oneides e. a. Te koop een orgel in de R. Kath.
kerk te Franeker.
Te koop op het kerkhof te Firdgum 30.000 oude
Friesche steen.
Ie huwelijksproclamatie tusschen E. Epkema, rector
der Lat. school te Enkhuizen en S. C. Bruining te
Wirdum. Verschenen bij v. d. Haak te Leeuwarden:
Vrijmoedige bedenkingen over den aardappelbouw door
P. Kramer te Menaldum.
De R. Kath. arm voogden te Franeker verklaren de
advertentie over den verkoop van het orgel voor valscb
en houden den steller daarvan voor een woelzieken
lasteraar, belovende een gouden rijder, die den dader
kan aanwijzen. Jan Heeres in leven koopman te
Harlingen, heeft bij testament tot zijn erfgenamen
aangewezen de doopsgez. gemeenten te Witmarsum,
Pingjum, Arum, Sloten, Irnsum, Poppingawier, Kollum-Buitenpost, Kollumerzwaag, St. Anna-Oudebildtzijlr
Berlikum, Veenwouden, Ulst, Woudsend, de gemeente
genaamd het Klemhuis te Grouw, Witveen, Rottevalle.
Gewapend vrijcorps opgericht te Twijzel onder de zinspreuk : „Met hart en hand voor 't vaderland, Staat ons
gewapend corps geplant".
Papegaaischieten door het exercitiegenootschap te
Marrum.
Verschenen bij D. Romar te Franeker: Redevoering
over de denk- en handelwijze en teffens het heldhaftig
gedrag van Washington, den grondlegger van de vrij-
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heid der XIII vereenigde Staten van N.-Amerika, gehouden voor de representanten van het volk van
Friesland en tot een voorbeeld van belangloosheid en
nederigheid voorgesteld op 11 Aug. 1795 door E. Alta,
toen hij als representant zitting nam, benevens een aanspraak bij het planten van den vrij heidsboom te Bozum.
Sept. 19 Verschenen bij J. Seydel te Leeuwarden: Tweede Beantwoording der tegenwerping van P. Brouwer tegen
een Nationale Conventie door F. Hoekstra te Harlingen. Van denzelfden schrijver verscheen bij van der
Plaats te Harlingen: Leerreden over de gelijkheid der
menschen volgens de leer der H. Schrift en bijzonder
van het Evangelie. Het gewapende burgercorps en de
zeesocieteit te Hindeloopen maken bekend, dat zij niet
hebben toegestemd in de oprichting van het z.g.n. comité centraal generaal, noch van het comité centraal
provinciaal van verbroederde sociëteiten en wapengenootschappen dezer provincie. Het corps van Huizum
publiceert hetzelfde.
,,

26 Verschenen bij v. d. Plaats te Harlingen: De 3 prijsverhandelingen ter beantwoording der gedane vraag
door zeker genootschap van Vrije Friezen nopens de
beste instellingen voor de vrijcorpsen en schutterijen
door J. C. Herbig, H. Oneides en J. van Manen. Verschenen bij v. d. Haak te Leeuwarden: Opgehelderde
aanmerkingen op het uitmuntend plan van het comité
generaal te 's Hage aan de vertegenwoordigers van
het volk van Friesland.
„ 27 Het bataillon van Barradeel eindigt zijn exercities voor
dat saizoen met een vuring te Sexbierum.
, 28 Douma State te Hallum uit de hand op afbraak te
koop, inlichtingen bij Pieter Wesselius, timmerman en
ijzerkooper te Leeuwarden. Verkocht te Harlingen het
snelzeilend transportjacht Friesche Staaten Buiten jagt
in 1785-86 bijna geheel vernieuwd, zijnde het paviljoen
met kunstig beeldwerk versierd.
Oct. 5 Honderd iepen verkocht op Groot Hania te Weidum,
bewoond door generaal majoor F. L. van Burmania.
Verschenen: S. M. Andela, Denkwijs betreklijk eene
nationale conventie.
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Oct. 9 Verkocht de zathe Mariengaarder Klooster groot 59
pondematen bewoond door Lammert Heimens c. u.
doende 590 car. gl. huur.
„ 10 Verschenen bij D. Romar te Franeker: Aanmerkingen
op de bedenkingen over het afvorderen van schadevergoeding en andere personeele vervolgingen wegens
voormalige niet vaderlandsche gedragingen en denkwijze, door Gadzo Coopmans.
„ 14 De schutterij te Bolsward onder bevel van koloneï
Frans Braaksma vuurt af.
„ 17 Verschenen bij Joh. Seydel te Leeuwarden: Consideratiën aan de Commissie van 18 uit de representanten
van Friesland ingegeven, door H. L. v. Altena, postmeester van Friesland.
„ 19 Verkoop van het prachtige landhuis van Jr. Duco v.
Haren te St. Anna Parochie, niet lang geleden geheeî
vernieuwd, hebbende pi. m. 18 kamers, een plantagie
groot 4 morgen, bosschen, vijvers, Engelsche tuinen
met veel vreemd heestergewas.
„ 21 In het fraterniteitshuis te Leeuwarden ligt een adres
ter teekening aan de volksrepresentanten van Friesland tot het medeconcurreeren in een Nat. Conventie
gegrond op de eenheid en ondeelbaarheid dezer Republiek.
„ 24 Brief aan den burger G. Coopmans in zake zijn bovengenoemde Aanmerkingen.
, 31 De municipaliteit van Harlingen besteedt aan de levering van 100 matrassen, 100 peluwen, 100 stroozakken
en 400 beddelakens ten dienste van het Fransche garnizoen. Overleden te Harlingen Anthony Franciscus
Steffens, bevelhebber van het oorlogschip Tjerk Hiddes
de Vries. Verschenen bij v. d. Plaats te Harlingen:
De gelukkige toestand van Friesland betoogd, waarin
verscheidene bijzonderheden nopens den landbouw,
koophandel, vragtvaart en fabrieken, door S. Gratama.
Van denzelfden auteur: Zwarigheden tegen het invoeren van nieuwe katoen- en wolspinnerijen te Harlingen.
Nov. 2 De eigenaren van Bakkeveen verkoopen 20.000 roeden
baggel- en graafveen in 33 perceelen, gelegen aan de
Meeuwemeerwijk bezuiden den Drentschen weg en aan
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de 5 meeren. Kleeding van een 13 jarigen burgerknaap te Workum, die was weggeloopen: zwart sarjes
kamizool, bruine sarjes broek, witte schiere kousen en
een driekantige hoed, zilveren gespen op zijn schoenen,
gouden knoopen in zijn hemd, zilveren kuitgespen.
6 Verkocht 6 pondematen greide onder Witmarsum, ge- .
naamd Okke Hel.
1 De Leeuw. Courant behelst een Advys van Ds. E. Alta
te Bozum over het Aanhangsel van het oproepingsplan ter keuze van het Fiiesche volk overgegeven en
over de Nationale Conventie, uitgebracht op het Landschapshuis 28 Oct. 1795. Hij acht dit Haagsche plan
in zake een nationale conventie een meesterstuk in
dezen chaos van verwarde en verschillende denkbeelden en heeft het in alle gezelschappen geprezen. Verschenen bij J. v. d. Haak te Leeuwarden: Het Adres
der centrale vergadering te 's Hage aan de representanten van het Friesche volk over de Nat. Conventie,
met eenige bondige opmerkingen opgehelderd. Op
kosten der volkssociëteit te Leeuwarden gedrukt: Verhandelingen over trafyken, fabryken, landbouw en
koophandel binnen Friesland door Oene Gerryts Gorter.
9 Verkocht een groote partij iepen op Fernia State onder
Minnertsga.
11 De Leeuw. Courant behelst: Advys van den burger
T. Joha te Leeuwarden over het Aanhangsel van het
oproepingsplan ter keuze van het volk van Friesland
overgegeven en over de Nationale Vergadering, uitgebracht op het Landschapshuis 28 Oct. 1795. Artikel
19 uit het placcaat tot heffing van de belasting op
goud en zilver wordt aldus geamplieerd: „Dat het
oude Friesche zilver groote keur zal worden berekend,
en aangenomen voor 29 st. het lood, de Friesche draadwerks-zilveren knoopen groote keur voor 28 st. het
lood, de Friesche gestampte zilveren knoopen gelijk
mede het Friesche kettingzilver voor 26 st. het lood,
zullende het Groninger draadwerksgoud voor 38 st.,
het Engelsch en Groninger gladde goud voor 40 st.
het lood worden aangenomen.
13 Verkocht de zathe met heerenhuizinge Gralda State te
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Menaldum groot 75 pondematen; hovinge, tuinen,
grachten, singels enz. groot 11^ pondematen, geboden
7500 car. gl.
In de vergadering van representanten van het volk
van Friesland is gerapporteerd dat een groote meerderheid van 2000 stemmen zich hebben verklaard tegen
een Nationale Conventie naar het Haagsche plan.
Verkoop van 800 eiken op de Muntjeweg tusschen het
huis ter Nood en Veenklooster.
Het departement van het Nut te Heerenveen wordt
's morgens 11 uur in de Menniste Kerk publiek gevestigd met een redevoering van advocaat van der
Schaaff. Verhuring der kerkzathe Bollendam onder
Driesum.
Gevraagd een spinbaas in de katoenspinnerij van Willem Sandt van Nooten te Harlingen.
Extract uit het resolutieboek der representanten des
Frieschen volks: „De boter is thans wel buitengemeen
duur en voor den gemeenen man bij de groote schaarste
der overige levensmiddelen nauwelijks verkrijgbaar,
doch de oorzaak dezer duurte moet niet gezocht worden in de meer dan gewone verzending der boter
buiten 's lands maar in de schaarste van het gewas
en in de geringe hoeveelheid van boter, welke gedurende den afgeloopen zomer ook in deze provincie gemaakt is, zijnde meer dan '/» minder dan in vroegere
jaren".
Op het huis Lettinga te Britsum een menigte vruchtboomen verkocht.
De representanten des Frieschen volks verklaren nopens de Nationale Conventie die tegen 1 Febr. 1796
zal moeten bijeenkomen, dat geen nationale vergadering tot stand kome voor en aleer er een voldoenden
veilig tegenwicht voorhanden zij tegen de macht waarmede zulk een vergadering zal bekleed zijn. Zij vinden
daartoe noodig, dat een wettige representatie door het
volk zelf bij een geregelde oproeping in elke provincie
aangesteld worde, welke aan een bepaalde instructie
gebonden en daardoor verplicht zij om het volk, hetwelk zij vertegenwoordigt bij zijn vrijheid en souve-
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reiniteit met al haar vermogens te beschermen en
welke eindelijk op de bevolking der onderscheidene
gewesten gegrond zij. Zij achten zich gebonden tot
de handhaving van de souvereiniteit des Frieschen
volks. Ds. E. Alta is het hiermede niet eens en voorziet dat nu alle onderhandelingen verder zullen worden
afgesneden.
Kleeding van een 12 jarigen knaap te Harlingen, die
wordt vermist: ronde hoed, groen sarjes kamizool,.
bruin karsaaijen broek, zwarte kousen, schoenen met
ronde zilveren gespen. Dl. VI verschijnt ter Landsdrukkerij bij Wed. Willem Coulon te Leeuwarden van
Verzameling van placcaten, reglementen en andere
stukken door de Ed. Mog. Staten van Friesland sedert
8 Jan. 1788—7 Febr. 1795 geëmaneerd en uitgegeven.
Drie gecommitteerden der Hoog Mog. te s' Hage komen
in de vergadering der representanten des Frieschen
volks om hen over te halen tot het rapport eener
nationale vergadering op de populatie gegrond. Burger Grasveld voert van deze drie het eerst het woord,
hetgeen wordt beantwoord door den president Westra,
die zegt dat zij zich in de onmogelijkheid zien geplaatst
om tot de gronden waarop het rapport van het Haagsche besoigne is gebouwd toe te treden; zij willen
echter een scheuring met de bondgenooten voorkomen ter oorzake van de nationale vergadering.
Verkoop van 200 esschen, iepen en abeelen ten huize
van Jacob Jans Hilverda op Koüm.
Vernieuwing van de banken in de kerk te Bozum.
Verschenen bij J. v. d. Haak te Leeuwarden: Militaire
evoluties of nieuw exercitieboek voor de gewapende
burgercorpsen.
Seerp Gratama, advocaat te Harlingen wordt bekroond
met een gouden medaille voor zijn prijsverhandeling
voor het Stolpiaansch legaat, over de natuur en oorzaken van het bijgeloof.

1796.
Jan. 2 Verschenen bij D. Romar te Franeker: G. B. Reddingii
Observationes Philol. Criticae de Psalmis bis editis.
Te koop allerlei afbraak van de heerenhuizinge te
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St. Anna Parochie, bewoond door Jr. Duco van Haaren, benevens prieelen, vruchtboomen en vreemde gewassen. Te huur zijn huis op den Eewal te Leeuwarden.
Overleden te Minnertsga Jr. Jan van Echten, oud grietman van Barradeel.
Verkoop eener groote partij afbraak o. a. 300.000 steenen
en een ijzeren hamei met sierlijk getrokken bochten
en vleugels op het slot van Jr. Sixma aan de trekvaart te Hallum.
De representanten des Frieschen volks maken bekend,
dat de geruchten als zouden de Fransche troepen van
hun chefs geld hebben ontvangen om op 13 Jan. de
wapens op te vatten, valsch waren; deze geruchten
deden een gespannen verhouding ontstaan tusschen
de burgerij en de troepen.
Verschenen een extra Leeuw. Courant betrekking hebbende op het soldatenstandje van 13 Jan.
Verschenen bij J. v. d. Haak te Leeuwarden: Wintersene avonden, tijdkortingsspeltjes, meest geschikt
voor vrijsters, bestaande in 50 zinnebeeldige vragen
en toepasselijke antwoorden. Verder: Rapport van de
commissie, waarneemende de zaken van het collegie
bevattende den uitslag der stemmingen in de grondvergaderingen in Friesland op 13 Nov. 1795 gehouden
omtrent het al of niet toetreden tot een Nationale
Conventie.
Verschenen bij V. v. d. Plaats: Onderzoek of en in
hoever de representatieve souvereiniteit van een Republiek moet ingerigt zijn naar derzelver volkrijkheid
door N. N. de Vries. Tot 11 Febr. zit een tusschenregeering te Leeuwarden aan het roer, die sommige
volksrepresentanten gevangen neemt, waaronder Pier
Zeper, die 11 Febr. weer zijn post inneemt, doch 23
Febr. weer wordt ontzet en 2 jaar te s' Gravenhage
doorbrengt.
Johannes Lambertus Huber gedeputeerde van Friesland wordt afgevaardigd naar de vergadering der
Hoog Mogenden te s' Gravenhage en gelast om gaaf en
ongelimiteerd te accedeeren tot het bijeenroepen en
helpen daarstellen van een Nat. Conventie.
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Febr. 1 De representanten van het Friesche volk doen te weten, dat zij met het gevoeligste leedwezen hebben vernomen, dat verscheidene ingezetenen met verzaking
van hun dierbaarste verplichtingen jegens het vaderland, zich buitenlands begeven en aldaar dienst genomen hebben onder de troupes, verzameld geweest
zijnde onder het commando van een der princen van
Oranje of van derzelver gemagtigdige officieren met
het oogmerk de wapenen te keeren tegen de huidige
orde van zaken ten gevalle van het Oranjehuis. Verder statueeren zij, dat de vrijheid van drukpers voortaan onbepaald in Friesland zal zijn en dat van nu af
aan alle octrooijen, betrekkelijk de drukpers verleend,
vernietigd en buiten alle effect gesteld zullen zijn.
„
„

„

„
„

3 De vrijheidsboom wordt geplant op Schiermonnikoog
en daaromheen gedanst door meisjes en jongelingen.
6 Bij G. Cahais te Leeuwarden te verkrijgen: Geene
Heeren meer! Zalige égaüté, medegebragt uit het Parijs
der vrije Franschen, tot een welkomst geschonken aan
alle Nederlanders, die hunne waarde kennen, door
K. Kamminga, in 1787 buiten de amnestie gesloten uitgeweken patriot, voor een groot deel'voorgelezen in
de Volkssociëteit te Leeuwarden, benevens een lijst der
gevlugte Nederlanders, zo als die zijn betaalt geworden door C. L. van Beyma, gedrukt voor rekening
van den schrijver.
11 De 28 volksrepresentanten (Joha, Akkring, Cannegieter
e. a.) die deels gevlucht, deels gearresteerd waren,
weten zich met militaire macht den weg naar 't Landschapshuis te Leeuwarden te banen en zich van het
provinciale bestuur meester te maken.
13 De assurantiesocieteit te Woudsend voor schippers en
reeders zal blijven continueeren, doch eenigszins gewijzigd, boekhouder Hylke A. Tromp.
15 De representanten van het Friesche volk laten weten,
„dat een oproerige bende zich noemende comité tot
herstel, gerugsteund door eenige schutters en gewapende lieden van het platteland met geweld hun
vergaderingen zijn binnengedrongen en eenigen met
geweld gevangen hebben gezet, anderen de vergade-
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Febr. 17

„
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„

22

„

23

„

27

ringen hebben ontzegd met verbod zich uit Leeuwarden te verwijderen op poene des doods en de overgeblevenen zoodanige resolutiën af te persen, welke
zeer onrechtvaardig en ongerijmd in zich zelve zijn".
Verschenen: Een onpartijdige verhandeling hoe en op
wat manier de godsdienstoefening bij een vrij volk
moet worden ingerigt door S. M. Andela, koopman te
Franeker op den hoek van de Groenmarkt tegenover
't Stadhuis.
J. Ghijsen te Leeuwarden, belasterd van inmenging in
zaken die het Hof van Justitie aangaan en dat hij een
wegwijzer zou zijn geweest van lieden die door kracht
van het Hof moesten worden gearresteerd, looft 50
car. gi. uit aan hem, die dit kan bewijzen.
Verschenen: Winteravondgesprekken tusschen twee
boeren, zijnde de een van de Gereformeerde en de
andere van de R. K. godsdienst over de tegenwoordige
kerkelijke en burgerlijke gesteldheid van ons vaderland.
Overleden ten huize van N. Tideman te Amsterdam
Ds. Wilthetis Bernardus Jelgersma, Phil. Dr. en predikant te Boxum c. a., lid van Teylers Genootschap,
secretaris der representanten van het Fr. volk, oud
ruim 40 jaar, na een ziekte van circa 14 dagen; gehuwd met Maria Meinsma. De lieden van de coup
d'état op 11 Febr. zijn gevlucht. Het dorpsspinhuis
te Bergum verhuurd.
Verkocht bij D. Romar te Franeker de boeken, platen,
kaarten, wapens, verzameld door Jr. Duco van Haren.
De representanten van het Friesche volk verklaren dat
alle personen die op 26 Jan. 1796 zich door wapengeweld in hun vergadering toegang hebben verschaft,
moeten beschouwd worden als schuldig aan misdaad
van gekwetste natie en dat alle overheden gelast
worden hen te arresteeren.
Aldert Joostes beschuldigt in de Leeuw. Courant Ds.
J. J. van Cuilenburg te Hindeloopen dat hij voor 1787
den patriot speelde, na de omwenteling een sterke,
groote pruisman was, nu aanspraken hield onder den
vrij heidsboom, secretaris was der burgersocieteit en
al den schijn gaf geen waar patriot te zijn. Oproe-
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ping van hen, die genegen zijn te varen op het oorlogschip De Beschermer, commandant D. E. Hinxt en op
het schip Ambuscade, commandant J. Huys.
Maart 2 Verkocht de groote en sterke huizinge, bekend onder
den naam van Fijne Vermaning, staande aan den
noordkant van de groote sluis te Harlingen.
,
9 In de Leeuw. Courant geven de volksrepresentanten
het volgende resumé van de Februari gebeurtenissen:
Een einde gemaakt aan de Oranjeheerschappij; de
meerderheid der representanten ijvert voor handhaving der Staten-Generaal. De minderheid daarin weer
een middel ziende dat Oranje groot werd, stemt voor
een nationale vergadering met een nationale constitutie. De oranjevrienden stoken de verdeeldheid wegens
dit verschillend inzicht aan. Gevolg daarvan is het
dwarsboomen van de burgerwapening en het onderdrukken van de burgersocieteit<"i. Vele patriotten
worden tot den kerker gedoemu n,J. behulp van de
Fransche militairen. Zij die der . . jvereinen scepter
liefhebben spelen den baas. Maar er heeft een ommekeer plaats. Het Fransche gouvernement, verontwaardigd over het misbruik der militairen, geeft last om
alle Fransche troepen het Friesche grondgebied te
doen ruimen. De hoofden van het provinciale bewind
vluchten, de patriotten worden verlost uit de gevangenis, de „vaderlandsche" vluchtelingen worden teruggeroepen. De landlieden buiten Leeuwarden loopen te
wapen en vullen de hoofdstad. De provinciale municipaliteit wordt ontslagen en de toetreding tot de
Nationale Conventie heeft plaats. Doch er komt andermaal een verandering. Eenige Fransche bevelhebbers
— onzeker door welke middelen aangespoord — brengen met geweld Leeuwarden en de overheid in
bedwang. De goede verzekeringen van generaal
Dumonceau hadden hun toegang verschaft. Doch nu
komen de vorige bestuurders, gedekt door Fransche
jagers te paard, terug met aristocratische oranjevrienden, geadsisteerd door den gewezen griffier Dibbetz,
die met pistolen in de vergadering verschijnt. Joha
staat in relatie met Burmania, Rengers en Willem v:
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„
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„
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Haren. De gehouden verkiezingen worden nu vernietigd, de hoofden der schutterij ontslagen, een meer
aristocratische lijfgarde gecreëerd, de burgercorpsen
ten platten lande ontwapend. Ten derden male grijpen
echter de Franschen in om de besluiten der nationale
vergadering te handhaven.
Groot boelgoed op Gralda State onder Menaldum.
Te Stroobos wordt de derde vrijheidsboom geplant, daar
de beide vorigen door kwaadwilligen waren vernield.
De volkssociëteit „Waakt als het tijd is" te Franeker,
ofschoon meerendeels uit mingegoede burgers bestaande, besluit 5 „primen" à /20 uit te loven aan 5
jonge manschappen uit haar stad en district, die dienst
nemen ter zee.
Verkiezing te Leeuwarden tot het nomineeren van één
representant in de Nat. Conventie.
Te koop eenige tonnen tufsteen van de kerk te Bozum. De schutterssocieteit te Harlingen dringt aan op
verbetering van het schoolwezen en noodigt alle sociëteiten en volksvrienden uit om haar inlichtingen te
verstrekken, J. Germans, voorz., J. R. Gonggrijp, secr.
Verschenen: Reis fen twaa Borgers ney en fen de
Kiezersvergadering te Belsum, for tolf duiten; en Lierzang door Jan Aukes Bakker à 4 st.
De nationale garde van Leeuwardens burgerij defileert
voor generaal Daendels.
Generaal Daendels vertrekt naar Harlingen.
Verkocht het clavier en de bibliotheek van wijlen
R. H. van Altena, J. U. D. secretaris van Leeuwarden.
Op Douma State te Hallum allerlei bouwmaterialen,
een prieeltje of Turksche tent en een ijzeren hek verkocht. Het schoolmeestersambt is vacant te Balk,
Wyckel, Oudemirdum, Mirns-Bakhuizen, Harich, Makkum, Wons en Schettens, omdat de fungeerende schoolmeester aldaar heeft geweigerd de verklaring af te
leggen, volgens publicatie der representanten, dd. 11
Maart.
Vrijheidsboom geplant te Giekerk. In de naastbijgelegen dorpen moet men worden aangezet om een vrijheidsboom te planten.
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April 27 Verkoop te Damwoude van de zathe Bonga State,
groot 112 pondematen.
„ 30 Verschenen bij J. v. d. Haak te Leeuwarden: De waare
volksverlichting en verbetering van het schoolwezen,
redevoering gehouden te Heerenveen door den advocaat J. H. van der Schaaff, en bij Oomkes te Groningen: Aanmerkingen op het manifest der Friesche
representanten aan de Bataafsche natie.
Mei
1 Te huur de kapitale huizinge van Jr. J. Baron van
Egten, op de hoek van de St. Jacobstraat te Leeuwarden.
„
5 Overleden te Harlingen Grietje J. Hannema, wed. Simon Stijl. De representanten van het Friesche volk
publiceeren een concept-reglement voor een provinciaal
bestuur.
„
7 Het onderwijzerscomité te Dokkum plaatste in de Leeuw.
Courant een belangrijk verslag van hare werkzaamheden, waaruit blijkt dat men het onderwijs krachtig
verbeterde o. a. door gebruik van Nutsleesboekjes.
„ 11 Het Friesche Nutsdepartement doet pogingen om rouwkleeren af te schaffen door gratis aan behoeftigen
rouwlinten af te geven waarin een „cierlijk gedenkplaatje".
„ 14 Verschenen: Een ontwerp-adres aan de Nat. Vergadering, waarin de toestand van dit gewest en het gevaar
der ingezetenen door de bekorting der rechten van
het Hof op een mannelijke wijze en met een rechte
Friesche vrijmoedigheid worden afgeschetst.
„ 20 De volmachten, kerk- en armvoogden van St. JacobiParochie besteden aan het afbreken van een steenen
pijp en het bouwen van een brug, het vervloeren van
een buurt langs het kerkhof en het plaatsen van 28
hardsteenen palen in een steenen rollaag.
„ 28 Verschenen bij D. Romar te Franeker: De Friesche
koopman, zijnde een uitrekening van alle impositien
en buitenlandsche middelen, zeer gemakkelijk voor alle
collecteurs door E. Eisinga, verbeterd door G. Alberts.
„ 29 Het bataillon te Heerenveen houdt op Zondag zijn
eerste exercitie.
Juni 3 Overleden te Leeuwarden Harmen Wouters Beekkerk,
kunstschilder, oud 40 jaar, gehuwd met Klaaske Cupery.
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Juni 4 Ds. Eelco Alta te Bozutn verklaart in de Leeuw. Courant, dat hij met veel meer ongenoegen en weerzin
als plaisier het dubbeld ampt van predikant en volksrepresentant heeft bekleed, en dat hij voortaan liever
stil bij zijn gemeente wil blijven dan van tijd tot tijd
aan de haat van zijne antagonisten of aan de jalousie
van zijne medeburgers blootgesteld te zijn.
„
6 Het gerecht van Baarderadeel besluit aangaande de
wapens of afgodsteekens, waarmede de kerken in het
district nog dagelijks pronken als overblijfzels van
hoogmoed en met de gelijkheid onbestaanbaar, dat de
eigenaars ze voor 1 Aug. op eigen kosten moeten
verwijderen of dat deze wapens bij gebreke daarvan
uit elkander zullen worden geslagen en ten profyte
der armen worden verkocht, maar nimmer weder als
afgoden ten toon zullen worden gehangen.
„
8 F. E. Turr, gehuwd met Henriette Elisabeth Wehling,
rector der Latijnsche school te Franeker, vraagt kostjongens.
,
11 Het gerecht van Sneek vraagt op een traktement van
250 car. gl. een stadsschoolmeester met goede patriottische gevoelens bezield. J. F. van Poppenhuizen,
gehuwd met Jacoba Johanna de Kempenaer, bewoont
Oenema State onder Wirdum.
„ 14 Verkoop in de gewezene sociëteit te Leeuwarden van
een collectie boeken, billard met kleed en blakers, mast
en keus, speeltafels, trocodilleborden met schieren en
blakers.
„ 15 Boelgoed te Hindeloopen van 18 stukken boeredoek,
waaronder geverfde van diverse couleur, als rokkestreep, bruin, zwart en blauw boeseier en ongeverfde
zijnde wit, groot 1000 pond wit wollen garen en 20
spinwielen.
Juli 23 For tolf duiten is by Stoer te Frentjer, Liouwerd fen
der Sloes, Snits Bransma, Harns Stoerman, Dockum
Widdou Brouwer te bekomd: Zamenspraek fin een
boer uit Menaldumadiel in ien Frentjer burger op Tongersdey dy sânde Juli sântien honderd seix in neugentig.
Aug. 3 Verschenen: De Friesche verklaaring of staatkundige
geloofsbelijdenis op eene bescheidene wijze beoordeeld
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„
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door een bemin- naar van zijn vaderland, waarheid
en gerechtigheid.
Overleden te Franeker Paulus Romar, oud ruim 51
jaar, gehuwd met Sjoukje Ottes Salverda.
Het gerecht van Ferwerderadeel, Tietjerksteradeel,
Hennaarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Lemsterland en Schoterland maken op verzoek van het Provinciaal bestuur van Friesland bekend, „de gelijkheid
onteerende teekenen, wapens enz. die aan en in de
godshuizen als aan de huizen en goederen der particulieren nog mogten gevonden worden, te doen wegnemen".
Verkoop van Zytjema State te Hallum.
Verkoop van een huisje genaamd de Beijer onder
Cornjum.
Overleden Sara Adel van Haren, oud 10 jaar, dochter
van J. P. Andrée van Haren onder Rinsumageest.
Het Prov. Bestuur van Friesland besluit dat alle adelijke en familiewapens aan en in publieke gebouwen,
particuliere huizen, wagens, voertuigen, grafzerken,
stoelen en banken binnen 6 weken moeten worden
verwijderd; dat het dragen van livreien wordt verboden, dat niemand zich een trotschen titel als baron,
graaf, jonker enz. mag aanmatigen, dat worden afgeschaft alle diaconie weeskleeren, armeteekens, regeeringsbanken, op poene van 100 car. gl. Verkocht de
heerlijke zathe c. a. Wiarda onder Engwiérum, groot
96 pondematen.
Verhuring van zathe c. a. Groot Jaarla onder Wetzens.
Verschenen bij D. Schreuder in de Wijde Steeg te
Leeuwarden: Een aangedaane ziel nadenkende en overweegende het onverwachte doch zalig afsterven van
den WelEerw. knecht Gods Albertus Snethlage, predikant te Leeuwarden, gehuwd met Magdalena Sas.
Eigenaars opgeroepen van zerksteenen in de kerk te
Deinum en van eerestoelen in die te Akkrum.
Het gerecht van Harlingen besteedt aan het maken
van een groote achtkante koperen vuurlantaarn, waarbinnen een cirkel is van 4 voet en boven 5 voet, 4
duim, de geheele hoogte met kap zijnde 11 voet.
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6 Verschenen bij V. v. d. Plaats te Harlingen: Verbond
der Maatschappij door J. J. Rousseau met vele aanteekeningen, en Over de geestel. goederen in Friesland
door S. Gratama. Het prov. bestuur van Friesland
decreteert 1° dat van alle bezittingen zoo onroerende
als roerende aan publique corpora toebehoorende, zal
moeten worden gefourneerd '/« gedeelte der reëele of
bij getrouwe begrooting bepaalde waarde; 2° dat onder
publique corpora moeten worden verstaan, stedelijke-,
districts-, dorps- en geestelijke staat-, kerk-, arm- en
buitenvoogdijen, diaconieën, weeshuizen, gast- en passantenhuizen. Ingevolge dit besluit hebben vele kerkvoogdijen en diaconieën een deel hunner bezittingen
moeten verkoopen, waarvan de Leeuw. Courant elke
week advertenties bevat.

„

22 Kerkvoogden te Pietersbierum publiceeren dat in de
kerk liggen eenige grafzerken, zijnde omschreven:
1. Den elfden Aug. 1558 stierf de Eerbaare Juffer A. S.
Watma. 2. Ao: 1645 den 21 January stierf Eido Campegius, Bedienaar des Goddelijken Woords te Pietersbierum. 3. Ao: 1680 den 2 Nov. stierf Reinicke Epeis
Fenhuizen, Huisvrouw van Tarquinius Poppinga, in
leeven Predikant te Pietersbierum. Nog 3 hoofdzerken:
1. Den 10 May 1672 stierf Jacobus Overney, Predikant te Pietersbierum, benevens deszelfs Huisvrouw en
zoon David Overney. Dan nog een zerk op 't kerkhof met een gekroond wapen waaronder begraven
ligt: de Huisvrouw van Dooitse Batjes Zakema, in
leeven schoolm. te Pietersbierum.
„ 26 Nicolaas Tresling, door het weigeren der geëischte
verklaring uit zijn ambt als bedienaar der armen ontzet, gaat onderwijs geven in het teekenen met waterverf.
Nov. 1 Verkocht bij P. Bransma te Leeuwarden een collectie
rariteiten, waaronder een oorlogscheepje van 44 stukken.
„ 15 Verkoop der bibliotheek van Ds. W. B. Jelgersma te
Boxum c. a. bij D. Romar te Franeker. Verschenen
bij V. v. d. Plaats te Harlingen: Ontwerp van eenige
schikkingen raakende den openbaren godsdienst; en:
Aanmerkingen op het Concept Reglement voor het
Prov. bestuur van Friesland, beide door H. Oosterbaan,
6
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Nov. 27 Overleden Jaques Garcin, hoogleeraar te Franeker,
predikant bij de Waalsche gemeente aldaar.
„ 30 Verschenen bij J. Oomkens te Groningen: Brief van
E. M. v. Beijma aan zijn broeder C. L. van Beijma
bevattende eenige Aanmerkingen over zijne volgens
het Dagverhaal gegeven Elucidatum Friesland betreffende. Verschenen bij D. v. d. Sluis te Leeuwarden:
Iets uit liefde tot het Vaderland aan het Nederl. volk
over de een- en ondeelbaarheid dezer republiek door
A. A. Bakker.
Dec. 10 De kerkvoogden van Heeg verzoeken een ieder die
wapens in de kerk aldaar heeft op de glazen of
grafsteenen enz. om dezelve voor 16 Dec. weg te nemen, bij gebreke dies zullen zij genoodzaakt zijn om
hetzelve te doen, volgens order van het gerecht van
dit district. De burgers, die nog steenen met wapens
in de kerk te Nijland hebben, worden gelast deze voor
20 Dec. te laten afkappen, zullende de nalatigen voor
ieder wapen dat na dien tijd gevonden wordt, vervallen in een boete van 100 car. gl.
,
12 Pastoor G. Heinberg in de Noteboom te Leeuwarden
wordt door de volkssociëteit aldaar gedimitteerd. Zijn
protest staat in de Leeuw. Courant van 21 Dec. 179&
en is vooral gericht tegen Philippus Meinsma, die
daarop antwoordt in de courant van 24 Dec.
„ 14 Kerkvoogden van Scharnegoutum gelasten de wapens
en eeretitels op de zerken in de kerk weg te nemen.
,
17 Het gerecht van Wonseradeel adverteert nogmaals tot
waarschuwing dergenen die nog wapens mochten
hebben aan huizen of op zerken of in kerken in hun
district, welke alleen maar met materialen (hout of
linnen) zijn overdekt, dat deze geheel moeten weggenomen zijn voor 20 Dec. bij poene van 100 car. gl.
„ 20 De Kerkvoogden van Pietersbierum verkoopen de helft
eener zathe aldaar, groot 64 pondematen en een huizinge en 2 pondematen lands, genaamd Oud Kerkhof.
„ 28 Op Lettinga State aan de Stienzervaart te Britsum
een partij esschen, iepen en abeelen verkocht.
1797.
Jan. 3 Verkoop van 40 iepen op Donia State te Burgwerd..
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Jan. 4 Kerkvoogden van Hommerts maken bekend dat in de
kerk aldaar een groote grafsteen ligt van de familie
Menne Takes Seltinga.
„
6 Aanbesteed door het dijksgerecht der zeven districten
en stad Sloten het afbreken van de oude en het weer
opbouwen van de nieuwe herberg te Tacozijl.
„
7 Verschenen bij D. Schreuder te Leeuwarden: Marrums
Rouwklagt op het zalig afsterven van den ouden leeraar
Johannes Drage in leven leeraar van Marrum c. a.
„ 16 Verhuurd voor 3 jaar Nieuw Oenema State te Wirdum
met schuur, hovinge, singels en de voorkamp, zijnde
3'/a pondemate greidland, in huur bij den heer Poppenhuizen.
„ 21 Verschenen bij D. Romar te Franeker: Verzameling
van placcaten, missives, resolutiën beginnende met de
revolutie tot 8 Nov. 1796.
„ 22 Overleden te Leeuwarden Ds. Tjalling Siricus Tjallingi
van der Kooy, in leven landschapskrankbezoeker.
„ 26 Te koop gepresenteerd de heerlijke zathe Dekema
State bij de Schrans te Huizum, bewoond door Cornelis Sybrens c. u. als eigenaar.
„ 28 Kerkvoogden van Minnertsga roepen eigenaars op van
de eergestoelten in de kerk.
Febr. 3,4 De opteekening der namen van alle weerplichtigen der
gewapende burgerwacht ondervindt rondom Dokkum
tegenstand. De oranjegezinde boeren koesteren lust
tot opstand. De gevangenneming van een oranjeklant
brengt de gemoederen in beweging en men verlost
hem. s'Avonds 10 uur trekt een detachement van 60
schutters uit Dokkum met een veldstuk naar Kollum,
onder commando van H. Feugen. Den volgenden dag
hebben nieuwe zamenscholingen plaats. De oproerigen doen de schutters wijken, rukken op naar Dokkum en eischen de Woudpoort op. Een kanonschot
van de wallen doet de bende groot 1000 man uiteen»
stuiven.
„
6 De kerk- en armvoogden van Lutkewierum verhuren
een half veer en snik, varende op Leeuwarden en
Sneek, benevens een zathe aldaar groot 75 pondematen.
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Febr. 15 Te koop de Grouwster boterkof, varende van Grouw
op Amsterdam, lang 52 voet, wijd 141/» voet, bevaren
door Fokke Riiurds.
„ 25 Verschenen bij C. van Sligh te Leeuwarden: Antwoord op den brief der Remonstrantsche Broederschap
aan de Protestanten door Ds. Martinus Eppens te
Leeuwarden en het dichtstuk: Den burgerwapenhandel
aangemoedigd.
Maart 22 Te koop de buitenplaats Lettinga onder Britzum bij
wijlen den secretaris H. H. van Wyckel als eigenaar
gebruikt en nu nog door de weduwe bewoond.
April 8 Verschenen bij D. Romar te Franeker: Vrijmoedige
gedachten over den brief der Remonstr. Broederschap
aan de Protestanten in Nederland door een Geref.
predikant. De schrijver betoogt 1° dat de verbroedering
met de Remonstranten een allerwenschelijkste zaak
is; 2° spoort hij de oorzaken op, die deze vereeniging
tot hiertoe beletten; 3° dat deze oorzaken ten deele
reeds zijn opgeheven en verder gemakkelijk kunnen
worden weggenomen: 4° dat het de plicht is, vooral
ook der Gereformeerden daartoe mede te werken. In
deze brochure wordt het antwoord van Ds. Eppens
beoordeeld, alsmede de brieven van Ds. v. Voorst te
Amsterdam.
„ 18 Boelgoed op Oenema State aan den hoogen Dijk onder
Wirdum.
„ 19 Kerkvoogden te Tzum roepen eigenaars op van gestoelten in de kerk.
Mei 13 Verkocht Lettinga State onder Britzum.
„ 15 M. Siegenbeek, leeraar der Doopsgez. gemeente te
Dokkum, opent het examen der Nederlandsche schooljeugd met een rede over het nut der verlichting.
Overleden te Leeuwarden Mr. Hermanus Ulricus Huber,
gehuwd met Margaretha Barbara Emmen.
:„ 11 Ondertrouwd Pier Zeper te Leeuwarden en Fenna A.
Hesselink te Groningen.
„ 16 Ondertrouwd Hermannus Manger, ber. predikant te
Beers c. a. met Geertruida Coulon op Dijksta State
onder Huizum.
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Mei 17 A. van Boelens, die in 1787 in zevenjarige ballingschap
ging, woont nu te Bakkeveen.
Juni 28 Het prov. bestuur van Friesland staat aan Ds. Agnerus
van Vliet te Waaxens c. q., gewezen lid van de vergadering der representanten toe in de provincie terug
te keeren, nadat hij verklaard had, indien hij in het
een of ander als representant mocht gedwaald hebben,
zulks nimmer met opzet was geschied.
Juli
8 Ds. Eelko Alta teekent zich in de Leeuw. Cour. „hersteld leeraar te Bozum". Zijn beide zonen werden in
1788 beschuldigd wegens het zingen van patriotsche
liedjes op straat, waarvoor één 36 weken in de
Friesche bastille gezeten heeft, doch na een kostbaar
proces is hij door het toenmalige Vrije Hof van Justitie
onschuldig verklaard, evenals de andere na een kostbaar proces van 2 jaar. De vader werd wegens het
schrijven van een brief aan een der uitgeweken staatsleden uit zijn ambt ontzet met verval van tractement.
Hij werd echter gesteund door edelmoedige patriotten.
Hij publiceert in de Leeuw. Courant van 1797 telkens
manifesten.
„ 15 Verschenen: Een kort verhaal van eenige geschiedenissen alsmede de ondergang van Romen en de toebrenging van Joden en Heidenen in het laatst der
dagen, de prijs is 3 st. zijnde te bekomen bij Jelle
Corwynus bij de Vrouwenpoort te Leeuwarden.
„ 18 Ds. Bartholomeus Russing te Nijkerk (Fr.) gewezen
lid van de vergadering der representanten krijgt op
verzoek toestemming in de provincie terug te keeren.
Promotie der Latijnsche schooljeugd te Dokkum in de
Groote kerk. De rector Isaak Verwey Wibr. fil. opent
de plechtigheid met een oratie over het openbaar
onderwijs der jeugd ais de ware bron van het algemeen welzijn. De leerling Franciscus Holkema Petr.
fil. wordt bevorderd naar de hoogeschool en houdt
een oratie de avaritia et calamitatibus inde oriundis.
Aug.

2 Verschenen bij J. Oomkens te Groningen: De gesmoorde Volksstenv of een uit egte bewijsstukken opgemaakt verhaal van het schreeuwend onrecht, zo aan
het gerechte als aan de meerderheid der stemgerech-
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tigde burgers van Rauwerderhem openlijk gedaan.
Aug. 15 De door het Nut uitgeschreven verhandeling over het
middel om den ijver en de werkzaamheid bij den
minvermogenden burger op te wekken, beantwoord
door Pieter Feenstra, leeraar te Holwert, met goud
bekroond.
„ 30 Verkoop bij V. van der Plaats te Leeuwarden van de
schilderijen, pleisterbeelden, koppen, prentkonst, teekeningen en schildersgereedschap nagelaten door den
kunstschilder Harmen W. Beekkerk.
Sept. 14 Papegaaischieten te Warns; wie een vleugel van de
papegaai schiet, krijgt een zilveren lepel; wie de romp
afschiet een zilveren hecht.
Oct. 2 Boelgoed van wijlen Ds. Nicolaas Kok te Makkum,
waaronder koeien, paard, geit, pauwen en kalkoenen,
W.-Indische eenden, rolkoets met spiegelglazen, chais
enz. Aan de jaarmarkt te Lippenhuizen is een vlasmarkt verbonden: wie daar het meeste vlas brengt
geniet een premie van 2 ducaten.
„ 11 Verkoop der zathe Eelsma State onder Sexbierum,
groot 130 pondematen, eigenaar en gebruiker old
secretaris R. Smit c. u.
j, 21 T. Rameau gewezen onderofficier van het te Leeuwarden in garnizoen gelegen hebbende Ie bataillon der
6de halve brigade richt een Fransche kostschool op en
woont in de groote Kerkstraat naast de Fransche kerk
bij J. Hollander.
Nov. 1 Verschenen bij G. M. Cahais te Leeuwarden het portret van Hoitsma in het koper gebracht door W. van
der Meer Jr.
„ 11 Verschenen bij Cahais te Leeuwarden: Eenvoudig verhaal van het gebeurde in de avondzitting der Nat.
Vergadering van 29 Aug. betreffende het discours van
C. L. van Beijma door den burger H. van Castrop.
Dec. 1 De stadsarchitecten J. S. Noteboom, P. J. de Visser
en J. van der Meulen te Leeuwarden richten aldaar
een collegie op ter bevordering en uitoefening der
teekenkunst.
„
4 Boelgoed van een fraaie collectie oud en blauw gecouleerd porcelein, een menigte beelden, fraai glas-
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Dec.

9

„

14

„

20

„

27
30

werk, koper en tin, schilderijen enz. nagelaten door
Wed. J. Berghuis in het ledige huis op de Turfmarkt
over de Cancelarij te Leeuwarden.
Eerste annonce dat Galama State te Koudum publiek
geveild zal worden.
Op de glasfabriek van B. Feddes te Makkum wordt
de arbeid hervat.
Verschenen bij A. en J. Honkoop te Leiden: Handleiding tot de kennis der meetkunde door J. W. Karsten
te Leeuwarden, aan wien de eereprijs is toegewezen
door het wis-, bouw- en natuurkundig Genootschap
te Leiden.
"Te koop een groote menigte afbraak, twee hameijen
en vogelvlucht van Lettinga State te Britzum.
Kerkvoogden te Arum roepen eigenaars op van de
Heerma Sytsemabank in de kerk aldaar.
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