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Want in den vorigen Jaargang zijn twee Dichtstukjes
opgenomen van den edelen BOROBR , v/elke mij als
onuitgegeven waren ter hand gesteld. Intusschen heeft
men aanwijzing gedaan, dat één van dezelve vroeger
gedrukt was: het is namelijk reeds vóór meer dan
twintig jaren in de Boekzaal der geleerde Wereld
geplaatst geweest!

Bij zeer gunstige beoordeeling is mij tevens van meer
dan ééne zijde eene aanmerking ter ooren gekomen,
welke ik niet onaangeroerd mag laten. Men hetft de
aanmerking gemaakt, dat in sommige Stukken van den
eersten Jaargang te seer was uitgeweid in den roem en
lof van Friesland, en dat het scheen, alsof men deze
Provincie boven anderen verheffen wilde. Gaarne
erken ik, dat Friesland zeer hoog in mijne schatting
staat, en ik geloof, dit ook gerustelijk Ie mogen verze-
keren omtrent hen , welke aan. dezen Almanak mede-
werken , gelijk deze jaargang weder insgelijks de bewij-
zen levert van onze groote ingenomenheid met onze
Provincie. Verre zij het echter van ons, Friesland t«
willen - stellen boven de andere Provincien van ons ge-
meenschappelijk Vaderland, het Koningrijk der Ne-
derlanden. 'M "ij eeren en achten den nijveren Hollan-
der , den ronden Zeeuw, den gullen Gelderschraan en
de bewoners der overige Provincien, en wij duiden het
hun evenmin, ah den opregten Fries. euvel, dat zij
niet koel en onverschillig, maar met eenige geestdrift
spreken en schrijven over hunnen heiligen geboorte-
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grond, .Het hier geleverde Mengelwerk is wederom
bijna geheel aan Friesland gewijd. Gij vindt Mer t

geachte Lezer! het eerste gedeelte van een keurig tafe-
reel uit de geschiedenis van Friesland, getiteld: ALYD
ÏARJ.A , reeds ter plaatsing in den vorigen jaargang
door den verdienstelijken Schrijver aangeboden; - ver~
der, eene fraaije bewerking der Legende van de rijke
weduwe van Stavoren, en iets over Slavoren, het
Vrouwezand, en het Roode Klif; - dare, de drie reeds
vermelde Gedichten; - vervolgens, eene beknopte, doch
naauwkeurige en met zorg bewerkte beschrijving van het
leven en de verdiensten van den grooten Staatsman en
Dichter ONNO ZWIER VAN HAREN; - eenige grootere
en kleinere Diclitstukken, onder v/elke, met betrekking
tot Friesland, een Ked tot lof van G-ROOM; PIEE , eene
Romance, getiteld: rrESSEi, IOSGHAMA, Dragtsler-
'Merke, en, Frieslands Schoonen ; - eenige Friesche
Spreekwoorden ; eene uitmuntende beschrijving van het
dorp Grouw, en, een verhaal van het stoutmoedig be-
staan van zekeren JAN CORNELISZ FEMMES, overgeno-
men uit den Geschiedschrijver WINSEMIUS; - terwijl
eindelijk de vrienden van scherts en luim met genoegen
Mer zullen aantreffen: het avontuur van den Professor
en zijn' reisgenoot, en, de briefwisseling tusschen de
aarde en de maan, .Pit en hetgeen meer voorkomt,
soo als de Gedichten : de dood v&n SAÜX , en, avond-
stond nabij de zee , enz. hoop ik, dat U, waarde
Friezen ! eene nuttige en aangename lektuur zal per-



schaffen. Hebt gij den eersten jaargang met toégenê*
genheid ontvangen, laat dezen tweeden, aan welken
de Uitgever moeite noch kosten gespaard heeft, XJ ins-
gelijks welkom wezen. ï^oor het overige is het mijn.
hartelijke mensch, dat het jaar achltienhonderd zeven-
endertig in alle opzigten een gezegend jaar voor U
•wezen moge!

St. Anna Par o chie , A. Jf^ssxwssneM,
den 20 December 1836.
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TERJAARDAGEN
VAN HET

19 Januarij. H. K. en K. H. ANNA PATTLOWÎÏA ,

Grootvorstin van Rusland, Gemalin van
Z. K, H. den Prins van Oranje, geb.
1795.

I February. H. K. H. LOTJISA AUGUSTA W I L H E L -

MINA AMALIA , Prinses van Pruissen,
Gemalin van Z. K> H. FREDERIK,
Prins der Nederlanden, geb. 1808.
Z. K. H, WILLEM ALEXANDER PAUX

FREDERIK LODEWIJK, Er/prins van

Oranje, geb. 1817.
Z. K II. WILLEM KAREL FREDERIK ,

Prins der Nederlanden, tweeden zoon
des Konings, geb, 1797.
H. K. H. WILHELMINA MARIA SOPHIA,

LOUISA, dochter van Z. K. H. den
Prins van Oranje, geb. 1824.
H. K H. WILHELMINA F."SM>ERIKA

LOUISA CHARLOTTA MARIANNE, doch-

ter des Konings, Gemalin van Z. K. H.
Prins ALBRECHT van Pruissen, geb.
1810.
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28

8 April.

9 Mei,



13 Junij,

2 Augustus.

22

Z. K H. WILLEM FREDERIK IIEÎ.SRIK ,

derden zoon van Z, K, H, den Prins
van Oranje, geb. 1820.
Z. K. H. WILLEM ALEXANDER FRE-

DERIK CONSTANTIJN NICOLAAS Ml~
CHAEL, tweeden zoon van Z K, H.
den Prins van Oranje, geb. 1818.

H. K. H- WILHELMINA FREDEBIKA

ALEXANDRINA ANNA LOUISA, doch-

ter van Z, K. H. Prins FREDERIK ,
geb, 1828.
Z, K. H, WILLEM FREDERTK NICO.

XAAS ALBERT, zoon van Z. K, H.

Prins FREDERIK, geb. Î836.
Z. BL WILLEM I , Koning der Neder-
landen , enz, en%. enz., geb. 1772
Z. K. H. Prins ALBRECHT van Pruis-
sen , Gemaal van H, K. H. Prinses
MARIANKE, geb, 1809.

18 Noverab. H, M. FHEDERIKA LOUISA WILHEL-

MINA, Prinses van Pruissen, Koningin
der Nederlanden, geb, 1774.

6 December.. Z. K. H. WILLEM FREDERIK GEORGE

LODEWIJK, Prins van Oranje, Kroon*
flrins der Nederlanden, oudsten zoon
des Konings, geb. 1792,



EKLIPSEN.

In dit jaar zullen er 5 Eklipsen of Verduisteringen
op den Aardbol kunnen gezien worden, als: drie
van de Zon en twee van de Maan; waarvan twee
van de Maan bij ons zullen kunnen gezien worden»

De Eerste

van de Zon, den 5 April, bij ons onzigtbaar en al-
léén in de Zuider Yszee te zien. Het begin naar
onzen tijd 's morgens te 7 uur 23 min. , het midden
te 8 uur 0 min. en het einde te 8 uur 38 min. De?
Zon zal slechts bijna 1 duim over de zuidzijde ver-
duisterd worden,

De Tweede

van de Maan, den 20 April, bij ons te %ien en in ge-
heel Europa, het grootste gedeelte van Azië, Noord-
Amerika niet ds Hrest-Indi$che 'Eilanden en Nieuw~
Holland, Bij ons is liet begin 's avonds te 5 uur 24
min,, het midden te 9 uur 6 min. en het einde 's
nachts te 12 uur 49 min. De Maan zal van 7 uur
26 min. tot 20 uur 47 min geheel verduisterd zijn.
Naardien de Maan 's avonds te 6 uur 57 min. op-
komt , is het begin niet bij ons te zien.

De Derde

van de Zon , den 4 Mei, bij ons onzigtbaar, maar-
te zien in de Noorder-Yszee, het noordoostelijk ge-
deelte van Azië en het noordwestelijk en noordelijk
gedeelte van Noord-Amerika. Het begin naar onzen
tijd 's namiddags te 5 uur 21 min,, het midden te
7 uur 12 min, en het einde te 9 uur 2 min. De
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S5on zal 7 | dunnen over de noordzijde verduisterd
worden.

De Vierde

van de Maan, 's nachts tusschen den 13 en 14 Oc-
tober, bij ons te zien en in geheel Europa, Azië,
-Afrika en Amerika. Bij ons is het liegin dén 13 's
avonds te 8 uur 11 min., het midden te 11 uur 43
min. en het einde den 14 's morgens te 1 uur 15 min.
Van 's avonds 10 uur 11 min tot 's morgens 1 uur
15 min. zal de Maan geheel verduisterd zijn.

De Vijfde

van de Zon, den 29 October, bij ons onzigtbaar,
Biaar te zien in het zuidelijk gedeelte van Zuid-
Jttnerika en in de groote Zuidzee. Het begin, vol-
gens onzen tijd, 's morgens te 10 uur 5 min., het
•midden te 11 uur 43 min. en het einde 's namiddags
te 1 uur 22 min. De Zon zal 5 | duimen over de
zuidzijde verduisterd worden.

VERSCHIJNINGEN BEK PLANETEN

iH 1837.

Bl.ER CURI BS

bereikt in de laatste helft van Januarij zijne grootste
afwijking van de Zon , en is dan in de avondscheme-
ring laag in het zuidwesten te vinden. In de eerste



dágén van Februarij komt hij In zijn' bônedensteii
zamenstand met de Zon, bereikt m het laatst van
deze maand zijne grootste westelijke afwijking van
de Sou en staat 's morgens voor zonsopgang laag in
het zuidoosten. In Maart .bevindt bij zich in het
slerrcbeeld de Waterman en staat in de morgensche-
mering zeer îaag boven de oostelijke kimmen. In
hét midden van April komt hij toet de Zon in zijn'
bovensten zamenstand en vertoont zich op het einde
dezer maand, in de avondschemering, in de nabij-
heid van de stör Aldebaran-, of het Oog van den
Stier, aan den westelijken hemel, waar Eij zich ia
Mei ook nog bevindt, en bereikt in het midden dezer
maand zijne grootste oostelijke afwijking van de Zon»
In het begin van Junij komt hij met de Zon in zijn*
benedensten zamenstand en is op het einde dezer,
maand, in de nlorgeiisehômering , in het oost-noord-»
oosten te zien. In het begin van Julij staat hij net
verst van de Zon en komt op het einde dezer maand
met dezelve in zijn' bovensten zamenstand. In Au-
gustus en September is hij, wegens zijn' lagen stand„
boven den horizon tiiet wel te zien. In het begint
van October komt hij weder in den benedensten
zamenstand met de Zon, bereikt in de laatste helft
van deze maand zijne grootste westelijke afwijking
en is 's morgens voor het opgaan der Zon in het
oost-zuidoosten te vinden. Tegen het einde van
November komt hij met de Zon in zijn' bovensten
zamenstand. Op het einde van December is hij na
Zonsondergang in het zuidwesten te zien.

VENÜS

is in Januarij en Februarij 's morgens voor zons-
opgang laag in het zuidoosten te zien. In Maart
verliest zij zich allengskens in de zonnestralen en is
niet voor October weder te zien , wanneer Zij 's avonds
nog laag boven de zuidwestelijke kimmen staat. In



November wordt zij 's avonds in het zuidwesten beter
te zien. In de laatste helft van December bereikt
zij hare grootste oostelijke afwijking van de Zon en
Is kort na zonsondergang in het zuidwesten te zien.

MARS

komt in Januarij 's avonds omstreeks t(N7 ure in het
oost-noordoosten op, komt 's nachts te 2 ure in het
zuiden en vertoont zich tot het aanbreken van den
dag bij de ster Regulus, of het iïart van de Leeuw.
In Februarij en Maart is hij den geheelen nacht
zigtbaar, bereikt in de eerste dagen van Februarij
om middennacht zijn' hoogsten stand en staat gedu-
rende Maart in de nabijheid van de planeet Jupiter.
In April staat hij 's avonds tusschen 7 en 8 uren
hoog in het zuiden, in de nabijheid van het sterre-
hoopje de Krib in het sterrebeeld de Kreeft, en gaat
rs morgens te 3 ure in het noordwest Ien westen

, onder. In Mei Vertoont hij zich 's avonds bij de ster
Jüegulus en gaat 's nachts te 1 ure onder. In Junij
is hij 's avonds na zonsondergang in het westen te
zien en gaat te middernacht onder. In Julij is hij
tot 's avonds te 10 ure te zien. In Augustus is hij
nog in de avondschemering te zien en gaat te 9 ure
onder. In September is hij 's avonds nog laag in
het zuidwesten te zien en staat op het einde van
deze maand digt bij de planeet Saiurnus- In Octo-
ber staat hij in de avondschemering laag boven den
horizon en gaat tusschen 6 en 7 uren in het west-
zuidwesten onder. In November gaat hij 's avonds
tusschen 5 en 6 uren in het zuidwesten onder en is
dan moeijelijk te zien , zoo als ook ia Dscember.

JUPITER

komt in Januarij 's avonds te 6 uur in het oost-
UQOrdoQsten op, staat 's nachts te 1 ure hoog in het



zuiden en schijnt den geheelen nacht tusschen de
sterren Regulus en de Krib. In Februarij bereikt;
hii om middernacht zijn' hoogsten stand, is den ge-
heeten nacht boven onzen horizon en staat in de
laalsle helft van deze maand en in Maart in de na-
bijheid van de planeet Mars en het sterrehoopje de
Krib In April komt hij 's avonds te 7 ure in het
zuiden en gaat 's morgens te 3 ure in het noordwest
ten westen onder. In Mei is hij tot 's nachts te 1 ure
te zien. In Juni] gaat hij 's avonds te 11 ure onder.
In Julij staat hij na zonsondergang Jaag boven de
westelijke kimmen en gaat na 9 ure onder. In Au-
gustus wordt hij geheel onzigtbaar en komt in de
laatste helft van deze maand met de Zon in zaraen-
stand. In September komt hij 's morgens té 4 ure
in het oost ten noorden op en staat in de morgen»
.schemering laag boven den horizon onder de ster
Regulus. In October komt hij 's morgens te 3 uren
in het oost ten noorden op en is tot het aanbreken,
van den dag te zien. In November komt hij's nachts
tusschen 1 en 2 uren op. In December komt hij
's avonds te 11 uur op en staat 's morgens te 6 ure
in het zuiden.

SATURNU S

bevindt zich het geheele jaar in het sterrebeeld de
Weegschaal, komt in Januarij 's morgens te 3 ure
>n het oost-zuidoosten op en bevindt zich 's morgens
te 7 ure in het zuiden. In Februarij komt hij 's
nachts te 1 ure op en staat 's morgens te 5 ure in
het zuiden. In Maart komt hij 's avonds te 11 ure
op en is vervolgens den geheelen nacht zigtbaar,
lü April komt hij 's avonds te 9 ure op en staat 's
nachts te 1 ure in het zuiden. In Mei is hij den
geheeien nacht zigtbaar en komt om middernacht
in het muiden In Junij staat hij 's avonds te 9 ure
in het zuiden en gaat 's nachts tusschen 1 en 2 uren



sn het -west-zuidwesten onder. In Julij is hij 's avonás
in het zuidwesten zigtbaar en gaat tusschen 11 en 12
uren onder. In Augustus gaat hij 's avonds tusschen
9 en 10 uren onder. In September is hij 's avonds
na zonsondergang laag in het zuidwesten te zien,
gaat te 8 ure onder en staat op het einde dezer
maand digt bij de planeet Mars. In October wordt
hij moeijelijk te zien. In November YeïJjesl hij zich
in de zonnestralen en komt in December 's morgens
voor zonsopgang weder ia het zuidoosten te voor-
schijn,

V R.A NU S

bevindt zich het geheele jaar in het srerrebeeld de
Waterman. In Januarij is hij 's avonds in het zuid-
westen te vinden en gaat tusschen 7 en 8 uren onder.
In Febrnarij, Maart en April is hij on zigtbaar. In
Mei komt hij 's morgens te 2 ure op en is dan 's mor-
gens vroeg in het oosten te zierr; gelij k ook in Junij ,
wanneer hij te middernacht opkomt. In Julij komt
hij 's avonds tusschen 10 en 11 uren op en staat
's morgens te 3 ure in het zuiden. In Augustus en
September is hij den geheelen nacht zigtbaar, inliet
Jbegin van Augustus staat hij 's nachts te 1 ure,, op
îtet einde dezer maand te middernacht en in Septem-
ber 's avonds te 11 ure in het zuiden. In-het begin
van October komt hij 's avonds te 9 ure op en op het
einde dezer maand te 7 ure in het zuiden en gaat
tusschen middernacht en 2 ure onder. In het begin
van November staat hij 's avonds te 7 ure en op het
einde van dezelve te 6 ure in het zuiden en gaat
voor middernacht onder. In December staat hij in
de avondschemering in het zuiden en gaat tusschen
9 en 10 uren in het west ten zuiden onder.

;,i,?*«"*«*«*.~*"-



Be Jaargetijden.
De Lente Legim den 20 Maart, 's avonds 7 uur 40 mirn'
De Zomer begint den 21 Junij , 's nam. 4 uur 50 nam.
De Herfst begint den 23 Sept., 's morg. 6 uur 48 min.
De Winter begint den 21 D e c , 'soachts tel2uur0min.

Qtiatertempers.
De eerste den 15, 17 en 18 Februarij.
De tweede den 17, 19 en 20 Mei.
De derde den 20, 22 en 23 September.
De vierde den 20, 22 en 23 December.

Chronologische Cirkels.
Het Guldengetal . 14 De Roomsche Indietie 10,
De Zonne-Cirkel . 26 De Epacta . . . 23 .

De Zondagsletter A.

Het jaar onzer Christelijke Jaartelling ; 1837.
Grieksche Jaartelling . . . . 7345.
De Schepping, voigens de Joodsche tijdreke-

ning, beginnende op den 30 September 1S37 5598.
Sedert den Zondvloed . . . . 4030,
De Juh'aansche Periode . . . . 6550.
De stichting van Rome . . . , 2590.



De Turksche Hegira . . . . 1253,
De Verwoesting- iran Jeruzalem . - , 1762.
Jaar der uitvinding van de Boekdrukkunst 414,
Ha de Hervorming . . . . 32().
Sedert de Unia vaa Utrecht . . . 258.
Sfa de Pacificatie van Gent , 2 6 1 .
Invoering van den Gregoriaanschen oï Nieu-

wen Stijl 255.
Synode van Dordrecht . . . . 218.
3NTa den Munsterschen Vrede . . ., 189,
3Va de verovering der Vereenigde Nederlanden 42.
Na de vereeniging van Holland%et Frankrijk 27,
De herstelling der Nederlanden . . 24,
Na den Slag bij Waterloo . .. v 22.
Het Koningrijk der Nederlanden . .. 21 .
3Na de scheiding van België , . , 7.

Beweeglijke Feestdagen.

SepUiagesima . .
Kleine Vasten-avond
Aschdag . . .
Groole Tasten-avonçl
Paschen . i
Christus Hemelvaart
Pinkster
H, Drievuldigheid
H, Sacraraentsdag
Xruisverheffing .
Eerste Advent :
De Achterwinter of Vleeschtijd

4 dagen.

22 Januarij;
5 Februarij.
8 Februarij.

12 Februarij.
26 Maart.

4 Mei.
14 Mei.
21 Mei.
25 Mei.
14 September.
3 December,

duurt 5 weken en



Joodsche Feestdagen.

Hester (Vastendag), den 20 Maart.
Purim (de Loting van Haman), den 21 Maart.
Pascha, den 20 April.
Pinkster, den 9 Junij.
De innemiög van Jeruzalem, den 20 Julij.
De verstoring van Jeruzalem, den 10 Augustus,
Nieuwjaar, den 30 September, 5598,
De moord van Gedaljah, den 2 October.
De groote Verzoendag, den 9 October»
Loof luittenfeest, den 14 October.
Vreugde der "Wet, den 22 Octoberj
De vernieuwing des Tempels} den 23 Decejnber.

Nieuwe-Maans-Feesteii •

Shebat, den 7 Januarij.
Adar, den 6 Februarij.
Veadar, den 8 Maart.
Pîisan, den 6 April,
Jair, den 6 Mei.
Sivau , den 4 Junij i
Thamsguz, den 4 Julq.
Ab, den 2 Augustus.
Ellal, den 1 September.
Tfaizri, den 30 September.
Marchesvan, den 30 October.
ChisKeuw, den 29 Hovember.
Tebeth, den 29 December.
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45
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23
rU
25
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Vagen
der

Maand,

Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zalurdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zalurdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zalurdag
Zondag
Maandag
Dingsdag

Feestdagen*

Nieuwjaarsdag.

H. Drie Koningen.

Ie Post Epiphania.
Koppermaandag.

2e Post Epiphania» H,
Naam Jezus,.

Kroonprinses verjaart.

Saptuagesima.

Sexagesinia.

Schijngesi.
der

Maan.

N. Maan,
zat. den7j
smorg. 0 u,
12 min, in
de Steenb,

E. Kwart.,
vrijd. d. 13,
sav. 5 uur
34 min, in
den Ram.

Voüe Maan
zat. den 21,
sav. 8 uur
10 nim, in
den Leeuw,

L. Kwart ,
zond. d, 29,
sav. 6 uur
55 min, in
de Schorp,

Zon in de,n
Waterman,
den 20, op
ie 7 uur 5&
min, ond. is
Jtuur 6 min.
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f
d
2
3
*
5
6
7
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9

dO
dd
d2
d3
d4
d5
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d8
d9
20
2d
22
23
U
S5
'26
27
28
?9
30

iv

Merkwaardige Geheurimissen^

Landsdag te Sneek,
iS. Dekama gestorven.
H. Bouricius gestorven te Franeker,
Brand te Stavoren,
Begin van den harden winter van het jaar
JJ. Bos gestorven te Franeker,
Galiléi ontdekt de wachters van Jupiter,
Zeesl. van de Ruiter tegen de Frans, bij Sicilië
St. Juliaans vloed.
Joh. a Marck geboren te Sneek,
C. Vitringa Jr. gestorven te Franeker,
Hero Ockinga gestorven,
Menno Simons gestorven te O'deslene ,
Verbond van Leeuwarden met Arenberg,
Pruissen tot een koningrijk verheven,
Marcellus vloed,
Jac Voorda geboren te Harlingen,
Hendrik Casimir II. geboreu ,
Anna Paulcwna geboren.,

1494
1558
1636
939

1709
1717
1610
1676
1164
1656
1723
1587
1561
1567
1700
1219
1698
1657
1795

Albert van Egmond'door de Friezen verslagen 1168
Iffo Galama vermoord te Bolsward,
Henr. Schotanus gestorven te Franeker,
Suffr. Petri gestorven.
De zoon van JFillem T. naar Spanje gevoerd
2de verdr. van de verdeel, der Spaans, heers.
Commiüé van Herstel te Leeuwarden ,
Bern. Fullenius gestorven te Franeker,
Graaf Willem II. door ds Frieaen verslagen,
Unie van Utrecht,
Bïunstersche vrede,
Het eerste Tooneelspel iaDuüsckl, vertoond,

1492
1605
1597
Î568
1700
1796
1657
1256
1579
1648
1469



FEBRUARIJ -

11
é
2
Ë
4
5
6
r
8
9

dO
dd
j %
á3
d*
d5
à6
41
Ó8
A9
20

22
23
Si-
tô
%6
27
SS

Dagen
der

Maand,

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Diugsdag

Feestdagen.

Prinses Amalia verjaart.
Maria Lichtmis.

Kleine Vastenavond,

Aschdag. Begin der Gr.
Vasten,

Groote ̂ Vastenavond-

Quatertemper.

Qüatertemper.
Quaterteraper.
Reminiscera. Pr„ Witt.
Alcx, Paul Fr- Lod, verj.

H, Matthaeus,

Oculi.

Z. K.H. Prins Frederik
verjaart,

Sckijngest,
der-

Maan.

N. Maan ,
zond. den 5
svo. 10 uuc
32 min, in
d. Waterm,

E. Kwart,
zond, d. 12,
svo. 10 uur
3 min , in
de Stief.

Volle Maan
maand, den
20, snam 2
uur 48 min,
in d.Maagd,

L> Kwart,
diogsd. den
28 , srao. 5
nur55m,m
den Schutt,

Zon in de
Visschen,
den é9, op
te 7 uur i
min, ond, te
k u. &6 min
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ó
i
8
4
5
6
7
8
9

dO
áá
à%
d3
J4
d5
J6
ét
é8
,i9
SO
%J
22
23

25
26
.27
28

Merkwaardige Gebeurtenissen.

E- Epkema gestorven te Middelburg,
Erfstadhouderschap aan W^illem III. opgedr.
Gr. Tfillem valt bij Hinlopen in Friesland,
Watervloed
Het kasteel te Harlingen overgegeven,
Sixtus Hemmema geboren te Berlikum,
Burgwerd geplunderd
De Roomsche Geestelijken verlaten Leeuw.
Reed men ra. p. en slede ov. ijs v. Hari, n.Amst
Festus Hommius geboren,
Herstel van de Representanten,
Anna, weduwe van Willem TV., gestorven,
Willem III. lot Koning van Engeland'verhev.
Pa«l Wurlz Veldmaarsch. der Nederlanden,
Cunerus Petri gestorven,
St. Juliana's vloed,
Eeuwig Edikt van Philips I I . ,
/ . M. Baljeé gestorven te Satavia,
Joann. Phocylides geboren te Holwerd s.
Hendrik Kasimir I. geboren.
E. Eisinga geboren te Dronrijp,
Brand te Holwerd,
IJ. van Jltzema gestorven te 's Gravenhage,
Dornin, Arumaeus gestorven,
Simon Stijl geboren te Harlingen,
E. A. Borger geboren op de Jours,
A. Ypeij gestorven te Leijden,
Zeeslag vau Tromp bij Portland,

1832
1674
1398
Î825
1580
1533
1580
1580
1680
1576
1796
1759
1889
1662
1580
1164
1577
1823
1618
1612
1744
1515
1669
1637
1731
1784
1820
1653



MAART

p
d

s4
.5
6
7
8
9

dO
dd
41
.13
04-
aó
46
J7
d8
Î9

W
2d
22
23
2*
25
26
27
28
29
30
8d

Dagen
dèr

Maand,

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Fees tdagen,

Laetave.

Judica, Passie-Zondag.'

Paîra-ZoDdag.

Witte Donderdag.
Goede Vrijdag.
Maria Boodschap.
PASCHEN.
TWEEDE PAÁICHDAG.

SchijngcsL
de?-

Maan.

N. Maan,
maand. d. 0
sav. 8 uur
54 min, iu
de Vissch.

E. Kwart.,
dingsd. den
14, srao. 4
uur 32 min,
in d. Tweel.

Volle Maan
woens. deti
22, smo.7
uur 20 min,
i. d.Weegs,

L. Kwart. ,
woens. den
29, snam. 1
uur 41 miii.
i. d.Sleenb.

^on in den
Ham, den
20, op en on
der ie 6 uur;
nachlcvcn.,
Lcnic beg.
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4
5
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7
8
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d2
d3
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d5
d6
d7
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d9
20
2d
22
23
24
f5
26
27
28
29
30
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Merkwaardige Gebeurtenissen.

Sonoy neemt Stavoren in ,
Napoleon landt in Frankrijk,
Rennenberg's snooile afval,
H, Sijbersrna gestorven ,
C. S/apert gestoryea te Spiers,
R, Koopmans geboren,
ƒ. C. Pz. Salverda gestorven te Wons,
Willem V. geboren 1748; wordt Stadhouder
Afschaffing der Inquisitie in Spanje,
R, Dodonaeus gestorven te Leyden,
Napoleon huwt Maria Louiza,
Pacificatie van Gent afgelezen ,
Ulrik Huber geboren te Dokkum,
M. van Rossum gestorven,
Hendrik Kasimir II. gestorven,
B, Fullenius geboren te Franeker,
M. van Coehoorn gestorven te 's Gravenhage
Jff. Bosscha geboren te Leeuwarden,
Groote Pier overwint de Saxen bij Hoorn,
Balth. Bekker geboren Ie Metslawier,
Organisatie van het koningrijk Holland,
N, Lobrij gestorven te Leeuwarden ,
Jeron, de Bosch geboren te Amsterdam,
S. J, Brugmans geboren te Franeker,
Raph. Clingbijl gestorven te Franeker,
-O- H. Beucker Andreae geb. te St. Aana Par.
Algemeene vrede te Amiens,
Aardbeving op het eiland Java,
Van Groeneveldop VlieJaud gevangen genora.
Ontdekking van de Kaap de Goede ÉEoop,
Arjen Roelofs geboren,

1581
1815
1580
1723
1573
1770
1836
1766
1820
1585
1810
1578
1636
1555
1636
1640
1704
1755
1515
1634
1807
1818
1740
1763
1608
1772
1802
1818
1623
1436
1754



APRIL ,

Si

1
d
2
3

5

7
S
9

40
dd

48
úh
dB
d6
47
Ó8
d9
•20
U
22
23
U
U
26
27
28
29
30

Daqcn
dr

Maand*

Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donrîerúag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Diugsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zalurdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag

Feestdagen,

Qnasimodogenita.

Pr. tnlh, Maria Sophia
Misericordia, Louisa v.

Jubilate.

Cantate.

Vocem»

Schijngcst.
aer

Maan,

N. M, woen
d 5 , S135O. 7

uur 45 min,
in de Ham»
Zon-Ed.,
onzigtbaar.

E. Kwart,
woensd. d.
12, sav. 11

"IQ •uur ab min,
i. d Kreeft,
V. M,dond
den 20, sav.
9 uur 4 min,
i. d Schorp
'Maan-Ed,
zigtbaar.

L. Kwart, ,
dond. den
27, sav. 7 u.
22 min, in
d. Waterm,

Zon in den
Stier, den
20, op te 4-
uur 57 min,
onder te 7
uur 3 min.
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3
4
5
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d3
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d5
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d8
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20
2d
22
23

n25
26
27
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30

Merkwaardige Gebeurtenissen,

De Briel ingenomen,
Do eerste steen gel. van het Stadsh. te Leeuw.
Pi«s VII. dreigt Napoleon met den Bau,
C. van Adelen gestorven,
C. F van Sijtzama geboren te Leeuwarden ,
M. Schotanus gestorven te Utrecht,
Het klooster te Aalsum verbrand,

1572
1715
1809
1567
1729
1644
1521

Aan si van / , Jongama en Tj. W^alia op Sneek 1492
Twaalfjarig bestand,
Hugo de Groot geboren te Delft,
Utrechtsche vrede,
Z>o7n. Balck geboren te Leeuwarden,
Catharina de Medicis geboren,
Slag op de Mokerheide,
W: van Haren (de oude) gestorven,
Luther komt te Wonns,
R. Jclgerhuis gestorven te Amsterdam,
E. W. Higt geboren te Dokkum,
Schimmelpenninck Raadpensionaris ,•
Overwinning op de Hollanders bij Hoorn,
Willem III. en Maria van Engeland^gekroond
Sjaarda-huis te Oppenhuizen verbrand.
Mokkema-huis te Ee verbrand,

1609
1583
1713
1684
1533
1574
1708
1521
1806
1723
1805
1515
1689
1491
1500

B. Eisrna van der Bildt gestorven te Franeker 1831
Willem IV. wordt Stadhouder,
J. Oudaan, dichter, gestorv. te Rotterdam
Begin van den opstand tegen de Saksen,
Julius van Botnia gestorven,
Huw. van Joh With Friso met Maria Louisa
Landsdag te Stavoren,

1747
1692
1500
1614
1709
1470.



MEI.

1

d
2
3
'f

5
6
7
8
9

dO
*d
d2
àS
d4
45
d6
d7
iS
39
20
2d
22

nÏÔ
u27
•28
49
30
3d

Dagen
der

Maand.

Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondaq
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondaq
Maandag
Dingsdag
Woensdag

Feestdagen,

Chr, Hemelvaart,

Exaudi*

Vastendag.
PINKSTER.
TWEEDE PIKKSTIÎRBAO-.

Quatertenrper.

Quatertemper.
Qualerleniper.
ff. Drievuldigheid.

IL Sacramentsdag»

Schijngesti
der

Maan.

N. Maan,
dond, d. 4 ,
sav. 7 u. 26
min, in de
Slier. Zon-
Ed. onzigt.

E. Kwart.,
vrijd d, 12,
sav. 6 uur 4
min, in den
Leeuw.

Volle Maan
zat. den 20,
sav. 7 uui
52 min, in
den Schuit

L, Kwart.,
zat. den 27,
smo. 0 uur
26 min, in
de Vissch,

Zon in de
Tweel., den
20, op te U
uur 2 min,
fcwder te 7
uur 5S min.
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6
7
8
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rJd
d%
Ó'á
J-b
dS
Ö6
d7
J8
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n2-5
26
27
28
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30
34

Merkwaardige Gebeurtenissen,

Henr, Schotanus geboren te Oldeschoot,
Groninger turf brand,
Verb v. Oost- en Westergo ra. Jtlbr. y. Bei/er,
A M Schuurmaus gestorven,
Slatius en anderen onthoofd,
Rome door het leger van Keizer JC~arelingen.

1549
1687
1399
1678
1623
1527

Aanslag van Willem Lodewijk op Steenwijk 1592
Wigle' van Ayta gestorven te Brussel, •
jNapol, vertr. v. St, Cioud n, het leger in Rusl.
Het blokhuis te Stavoren aan Sonoy overgeg.
Jlrjen Roelofs gestorven te Hijum,
A JU van Haren gestorven.
W'. B van der Kooi geboren te Augustinusga
Hendrik IV-, Koningvan Fránkr., vermoord
Joh- Mulder geboren te Franeker,
C, Vitringa Sr. geboren te Leeuwarden,
Jan Corver gestorven,
De Biss. v. Munst verki. d. oor], aau de Staten
Standbeeld van Alba opgerigt te Antwerpen
/ . Douv/ama belegert Dokkum,
Enkhuizen gaat over aau Willem I . ,
De Tempeliers uitgeroeid,
Slag bij Heiligerlee ,
Simon Stijl gestorven te Harlingen,
Ä Venema gestorven te Leeuwarden,
Scherne Wijbe doodgeschoten te Kngeluna,
AnU Brugmans gestorven te Groningen,

1577
1812
1581
1828
1717
1768
1610
1769
1659
1716
1672
1571
1517
1572
1312
1568
1804
1787
1482
1789

Overeenk. tuss. de Binnen-en Buitendijkei's 1525
Verdr. tuss. de Schier, en Vetkoop. te Warns
Georg. Coopmans gestorven,
Willem fjodewijk gestorven,

1305
1800
1620



JUNIJ ,

d
"2
3

5
6
7
8
9

dO
dd
dl
dS
d't
d5
d6
dl
d8
d9
20
Sd
22
SS
U
25
26
27
28
29
SO

Dagen
dei-

Maand,

Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zoîidag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vl'ij dag

Feestdagen.

Prins Willem Frederik
Hendrik verjaart.

St. ritus.

Overw. bij Waterloo

Johannes de Dooper,

St. Petrus en Paulus

Schijngest,
der

Maan.

N. Maan,
zat, den 3 ,
smOi 8 uur
8 min, in de
Tweeling,

E. Kwart,,
zond, d. 11,
svo- 10 uur
54 min, in
de Maagd,

Volle Maan
zond d 18,
snam. 4 uur
16 min, in
den Schutt.

L Kwart,
zond. d. 26,
srao. 6 uur
24 min, in
de Ram.

Zon in de
Kreeft, den
fd. op te3
uur 38 min,
onder te 8
uur 22 min.
Zomer heg
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4
5
6
7
8
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d%
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d6
é7
d8
J9
20
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h25
26
27
SS
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Merkwaardige Gebeurtenissen,

Galama en Bei/ma te Brussel onthoofd,
Foeke Sjoerds geboren te Ee,
ICarelY doet den eed als Graaf vaa Holland
Rienk van Burmania gestorven,
Bonifacius vermoord nabij Dokkum ,
Do woudi, b. h, roode Kiif'doord, Saks. versl.
Lodewijk XIV, gekroond.
Het Duitsche verbond te Weenen gesloten
Foppe Camstra gestorven,
Pius VII. vaard. twee banbullen uit teg. Nap
Bern, Futtenius Jr. gestorven te Franeker
S.'ag bij ISieuwpoort,
Jacoba van 'Beijeren opgeligt te Bergen,
N. Ypeij gestorven te Franeker,
•Tul, van Beijma gestorven te Leeuwarden,
De Hert. van Brunsw. sneuv. bij Quatre-Bras
Mohammed gestorven te Mekka,
W, van Grovestins gestorven ,
Ouds adel in Frankrijk afgeschaft,
Jac. Voorda gestorven Ie Leeuwarden,

1568
1713
1515
1645
754

1498
1654
1815
1425
1809
1707
1653
1424
1785
1598
1815
631

1600
1790
1763

îste steen gel. a. de Herv, Kerk te Paramartbo\B\.Q
S, J. Brugmans gesiorves te Leijden,
Johan van Hottinga gestorven ,
Epo Douwama gestorven,
Jo. Ruardi gestorven te Groningen,
Veldslag bij Fleurus,
Georg, Coopmans geboren ,
Graai'Floris V. vermoord,
R. Dodonaeus geboren te Mechelen,
ƒ. H, Nieuwold gestorven te Warrega,

1819
160%
1602
1815
1794
1717
1296
1517
1812
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4
2
3
4
& •

6
7
8
9

dO
dd
á2
dS
d4
dB
d6
dl
d8
»9
20
9.é
22
23
24-
25
26
27
28
9.9
30
%i

Dagen
der

Maand.

Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woeusdag
Donderdag
'Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
W oensdag
Donderdag
Vrijdag
Zalurdag
Zondag
Maandag
Diogsda,'
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag'
Donderdag
Vrijdag
Zalurdag
Zondag
Maandag

Feestdagen.

Maria visitatie»

Overvoer v. St, Martinus.
St. Bonifacius Ap. der Fr,

feest te Leeuwarden.

St. Bonifacius, feest te
Dokkum,

St, frederikus.

St. Jacobus.
St, Anna.

SchiJTigest,
der

Maan.

N, Maan,
zond. den 2
sav. 9 uur
55 min, in
de Kreeft,

E, Kwart..
dingsd. den
11 , smo. 1
uur 35 min.
i.d.Weegs.

Volle Maan
maand, den
17, sav. 11
uur 16 min,
i.d, Steenfa.

L, Kwart.,
maand den
24, snam. 2
uur 31 min.
in de Slier,

Zon in den
Leeuw, den
22 , op te &
u 1 m, ond.
te 7 u 58 m.
Bondsdag.

| heg. den ä9.
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Merkwaardige Gebeurtenissen,

Bavius Voorda geboren te Franeker,
Hector van Hoxwier gestorven,
/ . G. Chaufepied gestorven te Amsterdam ,
W. van Ha/ en, de dichter , gest. te Brussel
Fesius Hommius gestorven te Leijden,
M van Rossurn bemeestert Amersfoort,
Mon van Gijsb Jacobs ingewijd Ie Bolsward,

1729
1546
1786
1768
1642
1543
1823

Leeuwarden ingenomen door Schouwenburg 1498
Bavius Voorda gestorven te Leijden,
Willem I. te Deii't doodgeschoten,
Balth. Bekker gestorven te Franeker,
Haarlem ingenomen,
C. Munster geboren te Leeuwarden,

179»
1584
1698
1573
1614

IV. B van der Kooi gestorven te Leeuwarden 183S
Petrus Tiara geboren te Workum,
Lieuwe Fons gestorven,
René de Chalons sneuvelt bij St. Disief ,
Gerr. Cammingha beleend met Leeuwarden
T. Jongema geslorven te Bolsward,
De pijnbank te Bonie afgeschaft,
Graaf van Renncnberg geslorven.

1514
1500
1544
1399
1479
1815
1581

Albr. van Saxen gehuld, door Sneek en Bolsw. 1499
George van Lalaing gestorven, 1581
Napoleon trekt op het Russische grondgebied 1812
Pinkert Auckema doodgesl. te Leeuwarden,
Sicco Liauckema gestorven,
T. Aebinga gestorven,
Traktaat met Zweden,
Arn. Zoo eischt schatting van de Friezen,
E. Tinga gestorven te Groningen,
Regenieu naar Loerestein,

B

1487
1553
1512
1667
1479
1828
1650
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sa

Dagen
der

Maand.

Dingsdag-
Woensdag
Donderdag
Yrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
"Woensdag
Donderdag

Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Yrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Djtagsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag

Feestdagen,

Portiuncula. Pr /Till. Ah
Fr. Const, Nic. Mick. v.

St. Dominicus.
Pr. Wûh, Fr. Jlex, Anna

Louisa verjaart,

Vastendag,
St. Laurentius.

Vastendag.
Maria Hemelvaart,

Vastendag,
St.Bartholomaeus. Z.M

de Koning verjaart.

St. Werenfridus,

Schijngest.
der

Maan.

N M. ding.
d 3, sm 12
uur 44 in, ia
den Leeuw,
TT Kwart
. I J e XIL VV d 1 ir. «

v/oensd d.
9., sn 1 uur
47 min, ia
de Schorp

Volle Maan
woecsd. d,
16, smo. 6
uur 3 m , in
d. Waterm
L K. wo en
d. 23, smo ]
uur 41 min
in de Stier.
N.M.dond
d. 3 1 , smo
4 uur 25ra

i. d. Maagd
Zon in d
Maagd, der
23, op te 4 u
57 m, ondei
te 7 u. 3 m
Hondsdag
eind, den 69



Merkwaardige Gebeurtenissen,

^D
atum

s, 1

d

S
*
5
6
7
8
9

do
ió
ót
d3
dk
dB
d6
Ö'7

~5
Ó9
%0
CH
22
9S
24-
25
li6
27
ê8
29
20
$d

Merkwaardige Gebeurtenissen,

Sixtus jîrcerius gestorven te Franeker,
Viervoudig Verbond ,
Ernst Kasimir wordt Stadhouder,
J. F. Martinct gestorven te Amsterdam,
Slag brj Doggerabank ,
Tjerk Hiddes geboren te Sexbierum,
Siag van Kijkduin,
D. van Aylva gestorven,
M. Lycklama à Nijeholt gestorven,
Gadso Coopmans gestorven,

1623
1718
1620
1795
1781
1622
16il3
1638
3625
1810

Godfriedvan Bouillon gestorven te jenïzaleiü 1100
H. Bosscha gestorven te Amsterdam,
H. TFolfius geboren,
A. de Grau geboren te Wanswerd,
Inhuldig, van Aartshertog Albertus te Brussel
Chr. Scholanus a Sterringa geb. te Schingen
Joh. Bonga komt met de Geuzen in Friesland
Bn°/ei%g-ääg op de Menaldumer mieden .
Grol ingenomen door Frederik Hendrik,
Prins Maurits bemagtigt Sluis in Vlaanderen
J. Roorda verdrin kt,
Juw Jorigama verslagen bij Schoterzijl,
D. Meese gestorven ,
Li. Suringar gestorven te Amsterdam,
Beleg van Groningen opgebroken,
JP- Mrinsemius geboren te Leeuwarden,
E Eisinga gestorven te Franeker,

Ibl9
1516
1632
159S
160S
1572
1397
1637
1604
1504
1337
1770
î«33
1672,
1536
1828

Ds Bourg. verbr i^pe/Douweshuis te EernsumlölG
/Sach. Huber geboren te Franeker,
Willem V. te Leeuwarden,
De Kro/mprins wordt Veldmaarschalk

1669
1777
1831



SEPTEMBER

gl

i
é
2
S
4
5
6
1
S
9

10
dd
dt
d3
dU
d5
dó
J7
d8
$9
to
2d

n
u25
26.
f7
«5
29
SO

Dagen
der

Maand,

Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vi'ij dag
Zaturdag

Feestdagen.

Maria geboorte.

Kruisverheflîng.

*
Quaterteraper. .Vastend.
St. Matthaeus.
Quatertemper.
Quatertemper.

St. Michaël.

Schijngest.
acr

Maan,

E. Kwart.,
dond. d. 7 ,
sav- 11 uur
36 min, in
den Schuit.

Volle Maan
dond. den
14, snam. l
uur 53 min,
i. d, Vissch,

IJ. Kwart. ,
dond. den
21, sna,4u.
19 min, in
de Tweel,
:.. .
N. Maan,
vrrjd. den
29; sav. 8 u.
25 min , in
de Weegs.

Zon in de
Wcegsch.,.
den 23, op
en ond te 6
u. Nacklev,
Herfst heg.



{Bé (vûimtüú*m\Z
>

ahim
s,\

d
2
3
4
5
6
7
8
9

40
dd
42
àS
di-
é5
á6
ál
d8
d9
20
Zd

uÏ5
•26
ê7
•28
29
30

Merkwaardige Gebeurtenissen,

Willem IV, geboren te Leeuwarden,
0, Z. van Haren gestorven te Wolvega,
Adriaen Florissen van Utrecht tot .Paus gekr.
/ . Nieuwenhuizen geboren te Haarlem,
Ilinse Koopmans gestorven,
BeeîdpiuMering te Leeuwarden,
Folk, Snip geboren te Dokkum,
Eerste preek bij cïe Hervormd, te Lceuward.
J, M Baljeé geboren te Leeuwarden,
Maurits verandert den Magistr. van do BrieS,
Zeeslag bij lïinlopen,
Prins Frederik wordt gewond bij Werwick,
28 Huizen te Sneek afgebrand,
Corn, Snecanus gestorven te Leeuwarden,

1711
1779
1522
1724
1826
1566
Î733
1566
1752
1618
1491
1793
1456
1531

jy.enO. Galama bel. Jelm,, Sijts. huis te Warns J494
G. D' Arnaud geboren te Franeker ,
Kacbtgev v Tromp xa. 18 teg. 67 Sp, Oorlogs
Tim Faber gestorven te Franeker,
ÏFillini Lodewijk slaat Verdugo !e Tjallebird
S. van Goslinga gestorven te Dongium
E H, Jongema omgebragt is Dokkum,
Clemens XIV. ( Ganganelli) gestorven ,

1711
1639
1C.23
LVJ3
1731
1474
"1774

Burgen) Tfrijbe Sakes te Leeuwarden onthoofd 151Ê
/oare de Witt geboren te Dordrecht,
Ev, Wassenbergh geboren te Lekkum,
Stavoren ingenomen door de Vetkoopers,
J P, van der Bildt geboren te Vrouwenrtar. ,
G. van Burmania gestorven,
Icstcih'ng der Orde van den Nederl Leeuw,
Groote Watervloed in Iloüand,

1625
1742
Î&20
1709
1602
1815
1514



.OCTOBER.

si

P
d
2
3
4
6
6
7
8
9

40
dd
d%
A3
•ôb
d5
d6
il
dS
d9
20
"2d

'25
26
&7
28
%9
30
3d

Vagen
der Feestdagen,

Maand, \
i

Zondag J
Maandag |
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Diogsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dtogsdag

St. Vîctor.

Vastendag.
St. Simon en Judas,

Vastendag.

Schijngest.
der

Maan,

E, K, zat.
d, 7, smo 6
u. 37 min, in
den Steenb.

V. M. vrijd.
den 13, sav.
11 u, 39 in.
in den Rara
Maan-Ed,
zigtbaar.

L. K.zat. d.
21, smo. 10
uur 20 miiî,
i. d, Kreeft

N. M.zond,
den 29, svo.
11 u. 57 m.
i, d. Schorp
Zon-Ed.,
onzigtbaar.

Zon in de
Schorpioen
den 23, op
te 7 uur 3
min, ond. Ie
k u. 57 min



ï-
p
d
2
3
4
5
6
7
8
9

dO
dd
d2
da

d5
46
ál
d8
d9
20
td

23
24
S5
26
27
28
89
30
3d

Merkwaardige Gebeurtenissen.

Juw Jongama neemt Bolsward in ,
Bolsward wordt Bourgondisch,
Fenna Mastenbroek gestorven te Sneek,
iSV Eisma van der .Bildt geboren te Franeker
S. Schotanus geslorven te Leijden,
Willem I. op de Maas,
Frederik Hendrik bcmagtigt Breda,
Douwe Galama onthoofd te 'Franeker,
Oproer te Leeuwarden,
Congres te" Weenen 1814; te Aken
Ulrich Zwingli &aenv, 'm à. veldsl. bij Cappel
£'• A. Borger gestorven te Leijden,
E. Epkema geboren te Wirdum,
Plakaat tegen de Reformatie in de Nederl.
Paus Gregorius verandert de tijdrekening,
Maria Antoinetta, Kon. v. Frankrijk, geguiil.
W. van Maren (de oude) geboren.
Graaf Jan van Nassau sterft,
Wigle van Ayta geb. op Barrahuis ond. Wird,
Bern. Gerbrz. Furtnerius geboren te Leeuw.,
Wijbe Sjoerds van Grovestins verdrinkt,
Willem IV" gestorven te 's Gravenhage,
Hans van Wijchel gestorven,
A. van Leeuv/enhoek geboren te Delft,
Overdragt van Karel V< aan Philips II . ,
Inwijd, v. h. gedenkt, voor R.Feith te Zwolle
Bombardement van Antwerpen,
Groote pier gestorven te Sneek,
Petrus Mol gestorven te Franeker,
H, van Beverninck gestorven,
E, S. van Burmania geboren,

1494
152»
182«
1753
1652
1568
1637
1501
1578
1818
1531
1820
1759
1529
1582
1793
1626
1606
150?
1542
131»
17SI
1659
1632
1555
1825
1830
1520
1609
1690
1698



d
2
3
4
5
6
7
8
9

40

d3
di-

es
d7
ëS
ó9
"20
fd
22
23
9Jt
25
26
27
28
•19
30

Dagut
der

Maand,

Woensdag
Donderdag
Vrii<iog
ZfUaiviag
Zondag
HaanJag
Diagsdag
Woensdag
üondji'da^
Vrij dog
Zaturdüg
Zoriduq
Maan lag •
Diogs.lag
Woeu.sdag
Donderdag
Vrijdag
Zalurdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdsg
Zaturdyg
Zondag
Maandag
Dingsdag
WocnsJag
Donderdag

i

Feestdagen,

Aîïe Heiligen.'
Alie Zielen.

ä

St. TFilkbrorduSi

St. Martinus-

H. M, de Koningin verj.

St, Clemens*

Vastendag.
St, Andreus.

Schij'ngcst.
der

Maan.

E. Kwart, ,
zond. den
5, sfiam, 2
u 48min, in
d, Waterm.

Voüe Sfaan
zoi;d, den
32, svo 11
uur 54 min,
in deu Stier,

L. Kwart. ,
maand, den
20, snio. 6
uur 59 min,
i, d. Leeuw,

N. Kaan,
diïursd, den
28, snio. 2
uur 15 min.
i. d. Schutt.

ifon in de?'
Schuit, de
2% , op ten-
uur 58 min
en onder te 4
uur £ min



|)frtgfnt<trtttK

d
2
3
4
5
6

r
8
9

dO
dd
d2
d3
di
d5
d6
dl
48
d9
20
2d
22
23

nS5
26
21
28
29
SO

Merkwaardige Gebeurtenissen.

Htnr. Jle.neae gestorven te 's Gravenhage,
P, Winsemius gestorven te Franeker,
D. Hamerster geboren,
Hevige storm in Friesland,
P Nieuwland geboren te Diemerrneer,
Cijnthia Lenige geboren te Makkum,
De Kanselarij te Leeuw, door het Hof ingew.
UJr\ Huber gestorven te Franeker,
Sixt. Amama gestorven te Franeker,
K. Roorda gestorven ,
Doeke Martena, gestorven te Leeuwarden,
Chr. Sehotanus geslorven te Franeker,
Groote Wierd onthoofd te Leeuwarden ,
P. Nieuwland gestorven te Leijden ,
Stichting der maatschappij : tot Nut van' tAlg

1810
1644
1689
1513
1764
1755
1571
1694
1629
1601
1605
1671
1523
1794
1784

G Mockema en / . //er/uwsmaont,h,te Leeuw. 1512
ƒ. H. Nieuwold geboren te Gerkesklooster
Robles beslist de twist Uiss, de B en Buiteod.,
L. van Aitzema geboren te Dokkum .
J van Broekhuizen geboren te Arasterdam ,
Ilcrm Huber gestorven ,
Elis. Maria Post geboren te Utrecht,
Li, BOS geboren te Workum,
De Gelderschen bemagtigen Sneek,
R Tinga geboren te Leeuwarden,
Jo. Schrader gestorven te Franeker,
J J. Schultens gestorven te Letjden,
Plegtige intrede van Paus Pius V1IT- te Parijs
P. Moll geboren te Sneek ,
Komst van" den Koning in Nederland,

1737
1573
160»
1694
1739
1755
1670
1514
1762
1783
1778
1804
1596
1813



DECEMBER,

1
p
tl
2
3
•i

5
6
7
8
9

dO
tá

48
s9
SO

22
23
U
25
26
27
28
'19
30
Só

Vagen
der

Maand.

Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maaudag
Dingsdiig
Woensdag
Dondeidag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
maandag""
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
ZüLurdag
Zondag
Maandag
Di-Bdag
Wuunsdag
DouJcrdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maanüug
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zalurdag
Zondag

Feestdag en.

Eerste Advent.

St. Nicolaas. Z. K H. de
Prins van Oranje verj.

Maria ontvangenis. Vas-
tendag. _..

Tweede Advent,

Vastendag.

Derde Advent.

Quatertemp, Vastendag
St. Thomas.
Quatertemp. Vastendag,
Quaterteraper.
Vierde Advent,
CHKISTÜS geboorte.
T wee de Kersdag,
St. Jan, EvangeJist,

Schijngest.
der

Maan,

E Kwart, ,
maand, den
4 , sav. 10
uur 17 min,,
in de Viss,

Volle Maan
dingsd. den
T2~, smo. 2
uur 42 min.
i. d. Tweei.

L, Kwart.,
woens. den
20, smo. 6
uur 49 iiiin,
i. d. Maagd,

N. Maan,
woerjs. den
27, snara. 2
uur 58 min,
i. d.Steenb,

.Zon in de
Stcenb, den
%cî,opie8u.
"29. m., fjnd.
Ie 3 u. SS m.
Korlstedag*
Winter beg.
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d
2
S
4
5
6
t
8
9

dO
dd
á%
d3
d*
d5
d6
di
J8
d9
20
1i
22
23

n
26

29
30
ij

Merkwaardige Gebeurtenissen.

Moord der Spanjaarden te Naarden,
Jllva vertrekt uit Nederland,
Ev. Wassenbergh gestorven te Franeker,
J. v, Wassenaar'bij 't beleg van Slotengcslorv.
Watervioed,
Concijie yau Ti'sn'te geeindigd,
Don Jan tot vijand verklaard door de Staten ,
Gemma Frisius geboren te Dokkum,
S. Btijma verbrandt Epe Aylva-\aâ& te Witm
Agatha Zfeken geboren te Amsterdam ,
Groote Pier neemt een Koggeschip van Arnst,
Rich van Orn.meren geboren te Leeuwarden
Foeke. Sjoerds gestorveu te Oosteruijkerk,
Washington gestorveu ,
ƒ. Hoppers gestorven te Madrid,
HetH. Avondm. v h.e te Leeuw, in 't op.geh
Munt te Brugge geopend,
P. Stinstra gestorven te Franeker,
Ubbo Emmius gestorven te Groningen,
Manifest van Engeland,
Graaf van Bossa gestorven,
i . Suringar geboren te Leeuwarden,
Pontus Heutcwus gestorveu j
Ernst Kasimir geboren,
D Meeze geboren,
ƒ. van Wassenaar gevangen ,
Optogt der Franschen om in Hollanctte vallei
Inwijding van het Ailjenaeum te Franeker
Bonga onthoofd te Vilvoorden,
Aansiag van Juw Jongama op Leeuwarden
P. Wierdsma gestorven,

1572
1573
1826
1523
1665
1563
J577
1508
1483
1741
1515
1757
1770
1703
1576
Ï566
1487
1819
1625
1780
1578
1770
1601
1573
1723
1512
1672
1815
1568
1496
1811



VOORNAAMSTE

IN

FRIESLAND,

en in eenige naburige of voorname
plaatsen.

Akkrum, 1 Aug. jaarm.
Anjum, 5 Aug jaarm,
Anna (St.) Parochie, 23 Mei jaarm.
Appingadarn, 25 Octob. beestem,
Arum, 14 Mei jaarm.
Assen, 5 Octob. beestem.

Baard, 28 Julij jaarm.
Balk, 22 Maart jaarm» ,- 1 Novemb. beestem.
Hallum, 24 Junij jaarra.
JBeeigum, 15 Oct. jaarm.
Beetsterzwaag, 3 Mei j . p. b. - 4 Oct j , p . b. erj vl.
Berlikum , 28 April j . p, b. - 11 Oct, p. b .
Bergum, 15 Mei jaarm. - 18Sept.jaarm. enpaardcm.
Blesse, 16 Mei j p. b. - 3 Oct. b en p.
Bolsward, 27 April bm. - 24 Aug jm. - 26 Aug. pm.

26 Octob. bm.
Boxum, 24 Aug jaarm.
Buitenpost^ 2 Aug, jm, en pm.



2
Dokkum, 8 Mei bm. - 12 Junij jm. - 6 Nov. bn».
Dragten, 31 Mei jaarm. en beesîem. - I Junij pm.
Drogehäm, 9 Mei bm. en pm. - 27 Sept, bm. en pro»
Dronrijp, 1 Mei beestem. - 24 Junij jaarm,

Eernsum, 20 August, jaarm.

Ferwerd, î 1 Mei jaarm.;

Ferwoude, 4 Junij jaarm.
Franeker, 32 Mei beestem. - 26 Jtilij jaarm. -20Oct;

.varkensm. - 2 Kovemb. beestem.

Gaast, 20 Aug. jaarm.
Gorredijk, ï Mei jaarm. - 30 Oct, jaarm.
Groningen, 11 April paardeni. - 5 Mei jaarm. » 21

Aug. paardem. - 25 Sept. jaarm.
Grouw, 19 Oct. beestem.

Hallum, 2 Nov. jaarm.
Harig, 21 Mei jaarm.
Marlingen, 26 Junij jaarm. - 11 Nov. varkensm»
Heeg, 18 Oct. jaarm.
Heerenveen, 28 April bm. - 14 Mei jm. - 1 3 Oct, bat,
Hemelum , 28 Mei jaarm,
Hindelopen, 5 Mei beestera. - 22 Oct. beestam.
flollum, 12 Sept. jaarm, paardem, en veulenm.
Holwerd, 15 en 16 Sept. bm, en pm. - 17Sept.jrai
Huins, 13 Aug. jaarm.

G



8
Ilmium, 15 Mei jaarm,
gfâjiaard, 17 Aug. jaarm.

Jacobi (SL) Parochie, 30 Julij jasrte,;
Johannisga {St,), 15 Mei jaarna.
Jorwerd, 20 Sept. jaarm.
Joure, 18 Mei jaarin. - 27 Sept. bro, - 28Sept. jure,

Kimswerd, 13 Aug. jaarm.
Jidium, 12 April pm. - 12 .en 13 April jia. - 24

April veem. - G, 13 ea 20 Nov, beesten).
Koudum, 16 Mei jaarm.
Kubaard, 5 Junij jaann.

Langîveer, 24 Aug. jaarm.
Xieeuwarden, 25 en 2(3 April paardem, - 12 Julij

jaarm, - 14 Sept. paardem.
JLemmer, 26 April bm. ~ 19 Junij jm. - 18 Oct, bm.
Uoesens, 9 Dec. jaarin.
XAppenhuteen, 29 Mei jaarm, en beestem. - 'à Oct, bm.

Makkinga, 2 Mei en 19 Sept, beestem.
Makkum, 21 Mei jaarm,
Mantgum, 3 Aug. jaann.
Marsvm, 2 Mei beestum. - 10 Sept. jaarns.
Mcnaldum, 12 Aug. jaarm,
TU&ddelstum,, 4 Mei beestem.

Midlum, 28 Maart jaarnii.



Minnertsga, 1 Sept. jaann.
Molkwerum, 28 Maart jaarm.
Munnekëhureii, 17 Novemb. beestene

iTes, 14 Mei jaarm.
iVes en Ballum, 24 Junij jaarm.
Nicolaasga {St,), 21 Mei jaan».
Noordwolde, 30 Aug. jaarm. en paardem»
Norg, 5 Sept. beestem, en paardem;

Oldeberkoop, 5 Mei en 6 Sept. beestem. enpaardeœ;
Oldeboorn, 21 Mei jaarm.
Oldemirdum, 8 April en 18 Junij jaarna»
Oosterbierum, 27 Junij jaarni.
Oosterlittens, 5 Sept. jaarm.
Oostermeer, 19 Junij jaarm. - 25 Sept. bm. en pro»
Oosterwierum, 11 en 12 Junij paardem.1

Oosterwolde, 9 Mei en 4 Sept. beestem.
Oosterzee, 19 Junij paardem,
Oottnarsum, 13 Dec. jaarm..
Oude Bildtzijl, 6 Aug. jaarm.
O«de Schoot, 24 Maart en 15 Mei beestem. en pm,

Parrega, 14 Mei jaarm.
Pingjum, 23 April jaarra.
Poppingawier, 1 Oct. jaarni.

Rauwerd, 6 Sept. jaarna.
C 2



5
Rien, 28 en 29 Aug. paardefi».
Rinsumageest, 1 Sept. jaarm.
Rolde, 4 Mei jaarm. en beestem.
Roordahuizum, 4 Sept, jaarm.

Schiermonnihoog, 14 Mei jaarm.
Slochteren, 4 Oct, jaarnx, Leestem, en paardem.
Sloten, 21 Sept, jaarm.
Slijkenburg, 27 Blaart jaarm.
Sneek, 2 Mei lm. - 8 Aug. jaarm. - 31 Oct. bro.
Sondel, 30 Julij jaarm.
Stavoren, 5 Oct, jaarm.,
Steggerden, 2J April j . b . en p, - 17 Aug, j , en p,
Stiens, 3 Mei ]m. bm. en pm. - 29 Sept. bm. en pin

8 NOV. beestem.
Surhuisterveen, 16 Mei en 18 Oct. jaan».
Surig, 19 Maart jaari».

Terhorne, 24 Aug. jaarm.
Ternaard, 24 Aug. jaavjn.
Tjum, 6 Mei beestem.
Tjummarum, 16 Mpi jaarn}.
Tolb'ert, 19 Mei jaarm. en paarden}.
Tongelveen, 15 Dec. jaarm.

Ulrum, 20 Julij jaana.

"femwoudèn, 8 Mei en 4 Sept, jaarna



p^rûuwenfruurt, 20 Aug, jaarïri.

Warns, 24 Jugij jaarm,
Warrega, 15 Mei jaarm,
Weidum, 15 Aug jaarm.
Wierum, 24 Junij jaarm,
Wildemarkt, 6 Mei beestem, - 13 Mei paardem.

17 Aug, jaarm, en beestem.
Winschoten, 1 en 8 Mei beestem. - 19 Mei jaarm.

9 en 16 Oct. en 6 Nov. beestem,
Winsum , 14 en 15 Mei jaarni.
Wirdum, 8 Aug, jaarm,
Witmarsum, 2 Mei beestem - 6 Aug, jaarm:
Wolvega, 10 Mei jaarm, - 17 Sept. jaarm. eupm.

19 Oct. beeslem,
Wommels, 4 Sept. jaarm.
Workum, 8 Mei beestem. - 8 Sept, paar^tem.
Woudsend, 11 Oct, jaariu.
Wijckel, 15 Mei jaarm.

Flst, 15 Mei en 28 Oct. jaarrou

Zoutkamp, 13 Junij jaarm.
Zuidlaren, 17 Oct. jaarm,, beesten» en paardem.



Voornaamste 'Weekmarkleu
VS DE PROVINCIE VRIESLAND.

Maandag, te Franeker, Makkum en Joure.
Dingsdag, te Æneek.
Woensdag, te Harlingen, Dokkum, Gorredijk er

Lemmer,
Donderdag, te Bolsward.
"Vrijdag, te Leeuwarden en Workum*
Zaturdag, te Stavoren en Heerenveen,

Postkantoor te Leeuwarden»

Het Kantoor in de Beijerstraai is dagelijks geopend :
voor het aanteekenen en frankeren der brieven,
gelijk mede voor de geldverzendingen, van des mor-
gens 10 tot 12, des namiddags van 2 tot 3 en des
avonds Van 8f tot lö§ uren; met uitzondering nog-
lans, dat 's namiddags en 's avonds geene geldver-
zendiogen worden aangenomen of' uitbetaald, - De
brieven naar Sneek, welken Post 's namiddags te
2 | uur vertrekt, moeten vóór 2 uur in de Bus aan
het Kantoor zijn, wijl de Bus aan de kanselarij'niet
anders clan 's avonds wordt geledigd. Voor brieven
naar Molla?id, Overijssel, Gelderland, Groningen,
Oast-Vrksland', Drtnthc, Harlingen en buitenlands.,
welke aan geene gedwongene frankeringen onderhe-.
vîg zijn, zal de brievenbus aan liet Postkantoor
's avonds precies te 11 uur voor de laatste maal
•worden geledigd, terwijl die aan de Kanselarij 's
avonds te 10 uur.wordt vveggenomco.



De afgifte der brieven geschiedt des avonds èea
haif uur na de aankomst van den Hollandschen Post.

Op Zon- en Feestdagen is het Kantoor alleen des
middags van 12 lot 1 , en des namiddags van 2 tot
3 uur geopend.

Bijzondere bepalingen.

1. Het is verboden, Goiid of Zilver in de brie-
ven te sluiten; echter neemt het Postkantoor Gou-
den en ïiïlveren muntspecien aan, waarvan, behalve
het Zegel, 5 pCt. der waarde betaald moet worden,
hoe verre de plaats bok zij , waar men zulks hëëîï
wil zenden; echter niet buiten het Koningrijk.

%, Journalen en Nieuwspapieren kunnen,. tegen
betaling van 1 Cent, Tijdwerken en gedrukte velie»
à 2 Centen per vel, onder kruisbanden in liet Ko-
ningrijk verzonden worden.

3. Brieven, welke gefrankeerd moeten worden,"
Mj de enkele brief, voor:

België, 55 Cenlen.
Engeland, 50 Centen
Spanje, Portugal, 95 Centen,
JJenemarken, Zweden, Noorwegen, 50 Centen.
Oostenrijk, Turkije, 50 Centen.
Oostenrijks Italië, aan deze zijde van de rivier*de

Po, 55 Centen.
/talie, aan gene zijde van de Po, 80 Centen.
4 De aaugeteekende Brieven en Geldartikelen

moeten door de geadresseerden, op gegeven berigt,
in persoon, of door iemand bij procuratiefjwordéii
afgehaald.

NB. De gedwongene frankering tot aan de Grenzen
van de Brieven bestemd voor Beijeren, Wur-
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temberg, Baden en Zwitserland (de laatsten
voor zooveel die over Duitschland loopen) is
afgeschaft.

DILIGENCES.

Van Leeuwarden op 's Gravenhage, Breda, Rot-
terdam, Amsterdam, Utrecht enz. over Zwolle enz.,
alle dagen; rijdt af op den Wirdumerdijk, voor heS
Logement de Wijnberg, 's morgens te 9 Uur.

Van Leeuwarden op Zwolle, alle dagen; rijdt af
voor het Logement de Nieuwe Doelen, 's avonds te
6f ure.

Van Leeuwarden op Groningen des morgens te 7
nre ; doch. van den 1 October^ tot den 1 April's mor-
gens te 9 ure; rijdt af voor het Logement het Snee-*
Teer Veerhuis bij C. PELLE

Van Groningen op Leeuwarden des morgens te 6
ure; doch vau den 1 October tot den 1 April 's mor *•
gens te 9 ure.

Van Leeuwarden op Stroobos 's middags te 1 ure;
rijdt af voor het Logement het Sneeker Veerhuis*
Deze dienst neemt aanvang met den 15 Maart en
eindigt met den 15 October.

Van Leeuwarden op de Lemmer, rijdtaf's middags
te 1 ure , voor het Heeren Logement bij C. H. WIL-*
KE sHU IS. -JU.

Van de .Lemmer op Leeuwarden, rijdt af een half
uur na het aankomen der Beurtman van Amsterdam,
voor het Logement de Wildeman, bij H. LE HEVX^

Van Workum op Hindelopen, vrijdags morgens te
8 ure een wagen op den Beurtman.



O R D E

VAN HET

AFfAREN DER TREKSCHUITEN.

"Van Leeuwarden caar Harlingen , des morgens te
4 en 9 , ea des namiddags te 1 en 4 nre; van den
1 April tot den 1 October des avonds te 10, in piaats
van des morgens te 4 nre,

Van Harlingen naar Leeuwarden, des morgens te
4 en 9, en des namiddags te 1 en 4 ure.

Van Leeuwarden naar Bolsward, des morgens te
9 en des namiddags te 4 «re, en bovendien Vrijdags
Bog te 1 uur; van den 1 Dec. tot den 1 Maart alleen
des morgens te 9 uur.

Van Bolsward naar Leeuwarden , des morgens te 9
en des namiddags te 4 ure, en des Vrijdags morgens
te 3 en te 9 ure, Van den 1- December tot den I
Maart alleen des morgens te 9 uur; doch Bonderdags
namiddags ook te 4 ure en Vrijdags morgens ook te
3 ure.

Van Leeuwarden naar Franeker des morgens te 4
ell 9 uur, des namiddags te 1 en 4 uur; doch van
den 1 December îot den 1 April des morgens te 4
uur niet. Des Vrijdags namiddags vaart te 3 uur
nog een Pakschip,
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Van Franeker naar XeeBwarden, van den 1 April
tot den 1 December des morgens te 5 en 8 ure,
des middags te 12 en des namiddags te 4 ure, boven-
dien des Vrijdags morgens te 4 ure een ertra Schip
en als' dan te 7 in plaat-i van to 8 uur Van den 1
December tot den 1 April des morgens te 8 , des
middags te 12 en des namiddags te 4 uur,, doch des
Vrijdags morgens te 5 uur.

Van Leeuwarden naar Sneek des morgens te 4 en
9 , des namiddags te i en 4 uur; doch van den 1
December tot den i Maart des morgens te 9 , des
xtamiddags te 4 en des Dingsdags morgens te 4 uur.

Van Sneek naar Leeuwar-den, des morgens te 4 en
9 , des middags te 12 cu des namiddags te 4 uur;
docîi van den 1 December tot den 1 Maart des mor-
gens te 9 en des namiddags te 4 , en des Vrijdags
«Sorgens te 4 en 9 n>ir.

Van Franeker naar Harlingen, alle dagen, des
njorgens tê 7 en 9, des namiddags te 1 , 4 en 7
uur, des Donderdags middags bovendien een te 12
uur; de wintermaanden des morgens te 7 en 9 , des
Middags te 12, des namiddags te 2 en des avonds
te 5 uur, en des Donderdags namiddags te 1 in
plaats van ie 12 uur.

Van Harlingen naar Franeker des morgens te 9 ,
des middags te 12, namiddags te 4 en des avonds
ts 7 uur; in de wintermaanden des namiddags te l
en des avonds te 5 uren, en des Donderdags mw-
gens te 8 in plaats van te 7 uur.

Van Harlingen naar Dokkum, des morgens te 9
nuv.

Van Dokkum naar Harlingen, des morg. te 8uur.
Van Bolsward naar fForkitm, des morgens te 6

en 9 , des Vrijdags to 8 en 2 en des Zaturdags te 5
uur; van den 1 December tol den 28 Februarij des
morgens te 6 , en bovendien des Vrijdags avonds te
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'6 , doch des Zaturdags namiddags te 2 en des aVondá
te 5 uur.

Van Tforkum naar Bolsward, dos naniic3dag* te £
en des avonds te G uur; van den 1 November tot
den 1 December des namiddags te 1 en des avonds
te 5 uur, van den 1 December tot den 28 Februarij
des namiddags te 1 en Yrijdags bovendien des avonds
te 5 uur, aismede het geheele "jaar des morgens te
6 eD 10, doch des Donderdags te 6 en 8 uur»

Van Leeuwarden naar Hallum, des Maandags,'
"Woensdags en Zaturdags namiddags te 3 uur, en des
Ywjdags namiddags te 2 en 4 uur.

Yan Hallum naar Leeuwarden, van den 15 Sep-
tember tot den 1 April des Maandags, Dingsrlags,
Woensdags en Zaturdags morgens te 7 en des Vrij-
dags morgens te 5 eu 7 uur; van den 1 April tot
den 15 September in plaats van te 7 te 6 uur en
des Vrijdags te 5 en 8 uur.

Vau Leeuwarden naar Dokkum, des morgens te 5
en 9, des middags te 12 en des namiddags te 4 uur;
van den 1 April tot den 1 September des morgens
te 4 uur.

Van Dokkum naar Leeuwarden, des morgens te 5
eu 8, des middags te 12 en des namiddags te 4 uur;
Yrijdags, gedurende het geheele jaar, te 4 en 6 uur»

Van Dokkum maar Kollum, van den 1 April tot
den 1 September des morgens te 8 en des namiddags
te 4 uur, vervolgens het geheele jaar door des mor-
gens te 9 en des namiddags te 4 uur.

Van Kollum naar Dokkum het geheele jaar) uit-
gezonderd Zondags) des morgens te 9 én des namid-
dags te 1 uur.

Van Dokkum naar Stroobos, ia Maart des morgens
te 5 en 9 en des namiddags Ie I uur, van den I
April tot den I September des morgens te 5 en 8 en
des Baariddsgs te l uur» van den 1 September tot
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den 1 November des morgens te 5 en 9 en des ua«
middags te 1 uur, van den 1 November tot den I
Maart des morgens te 9 en des namiddags te 1 uur.

Van Stroobos naar Dokkum, in Maart des morgens
te 10, des namiddags te 1 en des avonds te 5 uur;
van den 1 April tol. den I September des morgens te
8 , des middags te 12 eo des avonds te 5 uur, van
den 1 Septem'bnr tot den 1 November des morgens
te 9, des namiddags te 1 en des avonds te 5 uur,
van den ï November tot den 1 Maart des namiddags
te 1 en des avonds te 5 uur, doch moeten aidaar
wachten tot dat de schepen van Groningen aangeko-
men zijn.

Van Stroobos naar Groningen, van den 15 Februarij
tot dei] 1 Maart cics morgens te 8, des namiddags te
1 en 4 uur, van den 1 Maait tot den 1 April dos
morgens te 4 en 8 , des middags te 12 en des namid-
dags te 4 uur, van den 1 April tot den 1 September
des morgens to 4 , 8 en 11 en des namiddags te 4
uur, van den 1 September tot den i November des
morgens te 4 en 8 , des middags te 12 en des na-
middags Ie 4 uur, van den 1 November tot den I
December des morgens te 8 , des middags te 12 en
des namiddags te 4 uur, van den 1 December tot
den 15 Februarij des morgens te 8 en des middags
te 12 uur

"V"an Groningen naar Stroobos, van den 1 Maart
tot den 31 October des morgens te 4 en 8 en de>
namiddags to 1 en 3 uur, van den 1 November tol-
den 1 December des morgens te 8 en des namiddags
te 1 en 3 uur, van den 1 December tot den 15 Fe-
bruari] des morgens îe 8 en des namiddags te 1 uur,
van den 15 Februarij tol den i Maart des morgens
te 8 en des namiddags Ie I en 3 uur.



tEGrPLAATSEN

S - S* "ES1 "ja1 f > 'S3 Ttf'Ca £3, £i r ib J | >

welke des Dingsdags en 'Prtjdags ie

ZEEUiP'JRD.Eir afvaren; benevens

de tijden van der%elver vertrek.

Aalzum bij de Hoeksterpoort, vrijdag te 12 uur.
Ackerwaude en Murmerwoude op de Nieuweburen,

Letter K No. 195, vrijdag te 11 uur
Akkrum, Nes en Terhorne op de Tuinen, A 19} ,

vi ij dag te 12 uur.
Anjum bij de Hoeksterpoort, A 59, vrjjrlag Ie 1 i uur.

çAnna Parochie (St) op de Kelders, H 29, vrijd;ig
te 1 uur.

Augustinusga en Surhuisum op de Tuinen, A 248,
vrijdag te 12 uur.

Baard bij de Deimimer Zuipmarkt, F 25, vrijdag
te 1-J uur.

Bakkaveen, Haulerv/ijk en XJreterp op de Tuinen,
A 243, vrijdag te 12 uur.

Äzlk over de Kelders, G 15, vrijdag Ia 11 uur. .
Bartlehiem, Ontank en Jfijns hij de dubbele Pijp,

K 3 , vrijdag te 2 uur.
Beers op de breedzijde van de Nieuweslad, E 27, '

vrijdag te 2 uur,
JBeeigum op de Beinumer Zuipmarkt, F 21, vrijdag

Ie 1 uur,
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Beelgiimer Molen op de breedzijde. van de Nieuwe-
stad, E 42, vrijdag te 1 uur.

.Beetsterzwaag oj> het Vliet, L 59, Vrijdag te 12 uur.
Bergum op da Tuinen, A 256, dingsdag en vrijdag

fa 12 uur.
Bergumer Nieuwstad op de Tuinen, A 253, vrijdag

te 12 uur,
Berlikum bij de Wæze, G 283 , dingsdag en viijdag

te 2 uur,
Birdaard bij de Waag, vrijdag te 12 uur.
Birdaard aan de IVanswerdcrzijde bij de dubbele

Pijp, A 60, vrijdag te 1 uur,
Blessum op de Vleeschmarkt, F 17 , vrijdag te 1§uur.
EHJa en Lichtaard bij de Ameiacdspijp, il 9, vrij»

dag te 12 uur.
Boornbergum met Smalknie.
Bozum op de breedzijde Van de îlieuwestad, E l l ,

vrijdag te 1 uur.
Boxum op de breedzijde van de Nieuwsstad, E 15,

vrijdag te 2 uur.
Brantgum en Waaxens bij de Hoeksterpoort, K 173,

vrijdag te 12 uur.
Britswerd op de Vloeschraarkt, F 5 , vrijdag te 1 uur.
Britzum op de VJeeschmarkt, F 2 , vrijdag te 12 uur.
Buitenpost bij de Saeramentstraat, K 18, vrijdag te

12 uur.
Burum, Munnekezijl en Wisvliet aan de Nieuwe Kaai

bij de Tuiuslerpoort, viijdag te 12. uur,
Dantumawoude bij de dubbele Pijl), A 78, vrijdag

te 12 um-»
Deersum bij de Dciniuner Zuipmarkt, F 27 , vrijdag

te 1 uur.
Deinum op de breedzijde run de Nieuwestad, E 3 1 ,

vrijdag te 2 uur.
Dragten op de Tuinen, B 67, dingsdag te H ç»

vrijdag te 12 uur.
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Driezum aan de dubbele Pijp, Â67 , vrijdag ie 12 uur,
Droçekam, Kooten en Kootstertille voor de Sacra-

mentstraat, I. 332, vrijdag te 12 uur.
Dronrijp en Hoornbrug op de Nieuwestad, Ë 73 en

74, dingsdag te 1 uur met een, en vrijdag te 1 en
3 uur met twee schepen.

Bt bij de Iïoekstei-poort, K 179, vrijdag te 1 uur;
Eernsum op het Vliet, L 57, vrijdag te 12 uur,
Eestrum bij de Meervisbanken, 1.339, vrijd. te 12 uiir,
Egum met Idaard.
Elslo met Gorredijk*
Engelum en Franjeburen op de Nieuwestad, E 20,

vrijdag te 1 uur,
Engwierum tusschen de dubbele Pijp en Hoekster-

poort, vrijdag te 12 uur.
Enkhuizen op het groot Schavenek, nu en dan , doch

goedeven kunnen niet Ylst verzonden worden,
Ferwerd bij de dubbeîe Pijp, A 72, dingsdag te 12

en vrijdag te 1 à 2 uur
Finkum bij de Amelarjdspijp, K 10, vrijd. te 12 Uur.
.follegaslerbrug raet Lemmer-.
Garijp op de Tuinen, A 244, vrijdag te 1 uur»
Genum, Janum en leslum over de Kelders, C 11 ,

vrijdag te 1 uur.
Giekerk op de Nieuweburen, K184, vrijdag te î uur,
Gorredijk, Leppenhuizen, Korte- en Langezwaag ,

Oldeberkoop, Makkinga, Oosterwolde en Elslo op
de Tuinen, A 199, dingsd. te 11 en vrijd. te 12 uur,

Groninger Opeinde met Surhuisterveen.
Grouw op de Tuinen , B 88 , woeusd. en vrijd, te 2 uur.
Hallumer-heereweg ec Hallumer-hoek bij de Visch-

markt, B 12, vrijdag te 12 uur.
Hantum en Hantumhuizen tusschen de dubbele Pijp

en Hoeksterpoort, K 177, vrijdag te 12 uur.
Hardegarijp en Tietjerk bij de Vischmarkt, A 266,

vrijdag te 12 uur.
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Haskerhorn met Jotire,
Haulerwijk met JBakheveen*
Heeg cu Hommer is op de Wajze , C 274, vrijdag te

11 uur.
Heerenveen op de Tuinen, B 74, dingsdag en "vrijdag

te 12 en maandag en zaturdag te 10 uur.
Hommerts met Heeg.
Huis ter Noord, Westergeest, Oudwoude en Kollumer-

zwaag bij cle Meelbmg , A 258, vrijdag te 12 uur,
Hylaard op (ie Nieuwestad, E 18, vrijdag te 2 uur,
Hindelopen en Stavoren op de Tweebaksinarkt, C 67,

vrijdag te 12 uur.
Holwerd en Tfaazens Mj de dubbele.' Pijp, K 4 ,

dïngsdag en vrijdag te 12 uur.
Hoogebeintum bij de dubbele Pijp, A 70, vrijdag te

1 uur,
Hoornbrug met Dronrijp-
Huins op de Dcinumer Zuipœaikt, F 31 , vrijdag te

2 uur.
Hij um over de Koommarkt, B 14, vrijdag to 12 uur.
Idaard cu Egum op de Wæze, D 43, vrijd. te 1 uur,
Idskenhuizen met Langv/eer.
Itslum met Genum,
Jacobi Parochie 'St.) op de Kelders, H 35, vrijdag

te I uur,
Janum met Genum.
Jansga {St.) met jffeerenveen,
Jel/um op do Nieuwestad, E 47, vrijdag te 2 uur.
Jelsum bij de Tontjepijp, G 2 , vrijdag te 12 uur.
Jorwerd o\> do Nieuwestad, E 35, woensdag en vrij-

dag te 2§ uur.
Joure en Haskerhorn op de Tuinen, B 85, vrijdag

te 12 en dingsdag te 11 uur.
Jouswier met Metslawier,
Juùt'/p mat Oosterzee.
Knijpe, met Heerawe«nt
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Kollum, Augsbuur of Lutkewoude bij de MeéUmia ,•

A 259, vrijdag te 12 uur.
Kollumerzwaag met I-Festeinde
Kooten en Kootstertille met Drogeham.
Kornjum op de Kelders, H 3 3 , vrijdag te 12;uur*
Kortehem met Mindelopcn.
Korte- eii Langezwaag raet Gorredijk.
Koudum met li'mddopen.
Langweer, Idskenhuizen en St Nicolaasga bij de

Paardepijp, D 48, vrijdag te 11 uur.
Lemmer. Zie Veerschepen
Lei/e bij de Vischmarkt, I, 3 , vrijdag te 12 uur.
Lichtaard toet Blija.
Lioesens bij de Hoeksterpoort, vrijdag te 11 uur.
Lippen-huizen met Gorredijk,
Lutkewoude met Kollum.
Lutkewierum met .Kien
Makkinga met Gorredijk.
Makkum bjj do Kettingbrug, G 7, vrijdag te 12 uut.
Mantgum óp de Nieuwestad, E 7 , vrijdag te 1 um.
Marrum tusschen de Amelands- en dubbele Pijp,

K 8 , dingsdag en vrijdag te 12 uur.
Marrumer Heereweg over de Kelders, B 28, vrijdag

te 1 um-.
Mar sum op de Nieuwestad, E 49, woensdag te i

en vrijdag te .2 uur.
Menaldum op de Nieuwestad, E 33 , dingsdag en

vrijdag te 1 uur,
Metslawier en Jouswier bij de Hoeksterpoort, K 176,

vrijdag te 11 uur.
Madam met Hcerenvetn.
Minnertsga en Lucens bij de Brol, C 17, vrijdag te

12 uur,
Morra bij de Hoeksterpoort, A 65, vrijdag te 11 uur.
Munnekezijl met Sur um.
Murmerwoude met Akkerwoude,
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Nes mei Akkrum,
Nicolaasga [St.) raet Langweer.
Nieuwe Bildtdijk bij de Kooramarkt, I» 10, vrijdag

te 12 uur.
Nieuwe Bildtzijlhy de Koornmarkt, 1.4, vrijd. te 12uur.
Noordwolde met Gorredijk,
Noordend bij Wytgaard op de Wæze, B 44, vrijdag

te 1 uur,
Nijkerk bij de Hoesterpoort, A 11 , vrijd'te 11 uur.
Nijewier bij de Hoeksterpoort, niet geregeld,
Oenkerk bij de Meelbrug, A 260, vrijdag te 1 uur.
Oldeberkoop met Gorredijk.
Oldeboorn op de Tuinen, B 81, Vrijdag te 12 uur,
O lier terp met Smcdlenie,
Oniank met Sartlehiem.
Oosterend op de YJeeschinarkt, F10, Vrijdag te 2 uur.
Oosterlittens op de Deinumer Zuipmarkt, F 24, vrij-

dag te 3 uur.
Ooslermeer op de Tuinen, A 245, vrijdag te 12 uur,
Q_Qsterwierum op de Nieuwestad, tusschen de Lange-

en Kieuwcpijp, E 12, vrijdag te 1 | uur.
Oosterwolde raet Gorredijk.
Oosterzee en Jutrijp op het Noordvliet, JVI5, vrijdag

te 12 uur.
Oudega in Smallingerland op de Tuinen} B 7 3 , vrij-

dag te 12 uur.
Oude- en Nieuwehaske met Hecrenveen.
Oude. Bildtdijk onder St. Anna over de Koornmarkt,

B 17, vrijdag te 12 uur.
Oude Biidizijl bij de Koornmarkt, B 5, vrijd te 12uur.
Oudkerk bï| de Ainekndspijp, A 80, dicgsdag te 12

en vrijdag te 2 uur.
Oudwoud. Biet Huis ter Noord.
Parraga met Workum.
Poppingawier op de Yleesclimarkt bij de Langepijp ,

F 7, vrijdag te 1 uur.
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•Raard in Westdongerad&el op de Kieuweburen, K
184, vrijdag te '2 uur.

Haat-d of Rauwerd over de Waag, G 11, vrijdag te
1 uur,

i?ien op de "Vleeschmarkt, F 12, vrijdag te \ uur.
Rinsumageest bij de Amelandspi.jp, K 13, dingsdag

en vrijdag te 2 uur,
Moodkerk op de Nieu.web., K. 197, vrijdag te 1 uur.
Roordahuizum op de Wæze, D 42, vrijdag te 1 uur.
Rottevalle op de Tuinen, A 220, vrijdag te 12 uur.
Ryperkerk op de Kieuweburen, K 186, vrijdag te 1 uur.
Scharnegoutum met Sneek.
Schoot met ïleerenveen.
Sloten, Tjerkgaast, IVijkel en Tœkezijl over de Kel-

ders , C 14, vrijdag te 11 uur.
Smallenie en Boornbergum op de Tuinen, B 65 ,

dingsdag en vrijdag te 12 uur.
Stavoren met IT.indeloptn.
Steenwijk met ïleerenveen,
Stiens bij de Ameiandspijp, K 11 , vrijdag en dings-

dag te 12 uur
Stroobos op het Vliet, L 61 , vrijdag te 12 uur,
iSiüfflöee/-__op._de_ï'uinen bij de Meelbrug, A 255,

vrijdag te 12 uur.
Suawoude op de Turfmarkt, B 63, vrijdag te 1 uur.
Surhuisterveen en Groninger Opeinde op de Tuinen,

A 251, vrijdag te 12 uur.
Surhuizum met Augustinusga.
Swichum op de Wæze, D 44, vrijdag te 2 uur.
Tœkezijl met Sloten.
Terhorne met Akkrum,
Ternaard bij de Hoeksterpoort, A 54, vrijd» te 12 uur.
Ter oei', met Langweer.
T'rspol op de Vieeschmarkt, F 4 , vrijdag te 1 uur,
Tietjerk met Hardegarijp,
Tjerkgaast met 6lofen,
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Tjummarum bij de Düco-Martena-pijp, E 50, vaart
niet geregeld»

Twyzel tusschen de Vischmarkt en Amelandspijp 4
I. 334, vrijdag te 12 uur.

Tzinn op de breedzijde van de Nieuwestad, E 24 f-
vrijdag te II uur.

Ureterp met Makkeveen.
Valom bij de Vischmarkt, I. 338, vrijdag te 12 uur.
Veenklooster vast Huis ter Noord,
Veenwouden bij de Amelandspijp, A 90, vrijdag te

12 uur
Veenwoudsterwal bij de Amelandspîjp, A 91, vrijdag

te 1*2 uur.
Visvliet roet JBurum.
Vrouwenbuurt over de Koornmarlct, I. 8 , vrijdag te

12 uur.
Waaxens met Holwerd,
Wanswerd bij de Tontjepijp, vrijdag te 12 uun
Warrega op de Tuinen, A 201, dingsdag en vrijdag

te 2 uur.
Wartena op de Tuinen, B 91, dingsdag te Ien vrij-

dag te 2 uur.
Weidum op $e Nieuwestad, E 29,. dingsdag en vrij-

dag- te 2 uur:
Welle met lieerenveen-.
Westergeest met Huis ter Noord.
Westeinde en Kollumerzwaag bij de Amelandspijp,7

K 16, vrijdag te 12 uur.
Wier op de Deinum. Zuipmarkt, F 29, vrijd te 12 uur.
Wierum tusschen de Vischmarkt en Amelandspijp-,

A 263, vrijdag te 12 uur.
Winsum op de Nieuweslad, E 22, vrijdag te 2 uur.
Wirdum op de Wæze, G 25, vrijdag te I uur.
Wolvega op de Wæze, D 40, vrijdag te II uur.
Wommels op de Deinum, Zuipm,, F 22, vrijd. te 2J uur.
Workum bij de Keüingbrug, G 4 , vrijdag te 12 uur,



22

Woudsend bij de Bvol, Q 22, vrijdag to ÏI uur.
Wijkei met Sloten.
JVijns met Bartlehiem,
Wïjtgaard op de Wæze , D 4T, vrijdag te I uur,
Ylst e,n Etitckuizen bî] da Langep., Q13, yrijd. te 3 uur,
'Zuidhoek onder Vrouwenbuurt bij de Vischmarkt,

B 22, vrijdag te 12 uur.
Zwartveen raet Groningen*

Sr



HET AFVAREN DER VOOMAAMSTB

V E E R S C H E P E N
IN

FRIESLAND.

VAN 1 E Î C W A E B E H OP

Amsterdam, woensdag en zaturdag, en van St.
Nicolaas tot St, Pieter alleen des Zaturdags; legt aan
«ien Steiger bij de Tuinsterpoort,

Groningen, zaturdag middag te 12 uur, iegt aan
de Nieuwe Kaai bij de Tuinsterpoort.

Kampen, JJeventer en Zutphen, ongeregeld.
Lemmer, dingsdag morgen te 9 en vrijdag avond

te 9 uur, en van den 15 December tot den 15 Fe-
bruarij alieen vrijdags; legt op de Nieuwestad voor
het Letnster Veeiimis.

Rotterdam, maandag, neemt mede naar Haarlem,
Leiden, 's Gravenhage, Delft, Gouda, Schiedam enz,;
te bevragen bij den Commissaris F"ISSJER, op de
Grachtswal.

Zwol, aan de Kaai bij de Tuinsterpoort, vrijdag
te 2 uur. -

Zaandam, bij de Tuinsterpoort, nog niet geregeld.
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Van Marlingen op Amsterdam, alle dagen , uitge-
zonderd van den 12 November tot den 12 Februarij,
alsdan 3 maai iu de week, des zondags, woensdags
en vrijdags, zijnde de uren van afvaren de volgende :

van den I Januarij tot den I April 's morg, te 9 uur»
van den I tot den 16 April te 6 uur.
van den 16 Aprii tot den I Mei te 5} uur,
van den I tot den 16 Mei te 5 uur.
van den 16 Mei tol den I Juni] te 4~ uur.
van den I Junij tot den I Augustus te 4 uur,
van den I tot den 16 Augustus te 4§ uur»
van den 16 Augustus tct den I September te 5 uur»
van den I tot den 16 September te 5|- uur.
van den 16 September lot den I Oef o her te 6 uur.
van den I October tot den I Januarij te 9 uur.

Van Harlingen op Groningen om de 14 dagen,
donderdag middag te 12 uur.

Van Heerenveen op Amsterdam, vrijdag te 4 uur.
Van Hcerenveen op Groningen , zaturdag te 12 uur.
Van Bindelopen op Amsterdam, vrijdag morgen te

f\ ÁS: Ï J O O

p uur.
Van Amsterdam op Hindelopen, maandag avond.
Van de Lemmer op Amsierdam, alie avonden een

schip te 8 uur, na het aankomen des Postwagens;
doch. van den 6 December tot den 15 Februarij
dingsdag, donderdag en zaturdag.

Van de Lemmer op Enkhuizen en Kampen, dings-
dag en zaturdag avond te--8 uur.

Van de Lemmer op Groningen, zondag, dingsdag,
donderdag en zaturdag, terstond na de aankomst van
den Beurtman van Amsterdam; doch van den 12No-
vember tot den 15 Februarij des zondags niet,

Van -Sneek op Amsterdam, dingsdag, donderdag
en zaturdag avond te 9 uur; doch van Eerstijd tot
«îen I Maart alleen dingsdags.
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Van Sneek op Dokkum, woensdags morgens met
het openen der Poort, en terug des donderdags
namiddags te 4 uur.

Van Sneek op Enkhuizen, dingsdags namiddags te
4 uur.

Van Sneek op Franeker, maandag, woensdag en
vrijdag 's morgens te 10 uur, en terug op hetzeifde
uur des dingsdag, donderdags en Zaturdags.

Van Sneek op Groningen, dicgsdag en vrijdag te
12 uur, en maandag en vrijdag te 2 uur.

Van Sneek op Harlingen, maandags, woensdags
en vrijdags te 10 uur, en terng op hetzelfde nur des
dingsdags, donderdags en Zaturdags,

Van Sneek op de Lemmer, maandag , woensdag,
donderdag, vrijdag en zaturdag, des morgens te 10
en des dingsdags morgens te 11 nar.

Van Stavoren op Amsterdam, vrijdag morgen te
9 aar»

Van Amsterdam op Stavoren, maandag avond.
Van Tforkum op Enkhuizen en Amsterdam, dings-

üag, vrijdag en zaturdag , doch van den 4 December
îot den I Maart alleen vrijdags, des morgens te 9 trar.

Van Amsterdam op Workum, maandag, dingsdag
vn donderdag, des avonds te 6J en des winters te
3|- aar.
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ALTD JARLA (1) g

XEH VERBÀAX ÜIT DE GESCHIEDENIS

DIS VADERLANDS.

» JNeen, wat rag betreft, betuig ik ronduit, áeú
ouden tijd voor den tegenwoordigen niet terug îe
wenschen. Ik ben gewis een zoo groot liefhebber
der vrijheid en een zoo hartelijk bemkmaar van ons
Vaderland, als een eenig Fries, hij zij dan wie Hïjj
zij, het immer te denken waagt; doch wij zijn, ef
nog niet rijp, ofte over rijp, om die vrijheid (zoo
als sommigen haar verstaan hebbeo altoos) te gebrui-
ken ; om ons door ons-zelven te regeeren, Saaroms
fcestiere ons dan in 's Hemels naam —"

3>» Een vreemdeling! Oom ?"" - viel AiYD ÏAKIA
hier haars vaders broeder, AUCKE, op eenmaal in.
»» Een vreemdeling!"" herhaalde zij, en haar zacht



gelaat scheen eene buitengewone kracht van uitdruk-
king te verkrijgen; eene soort van verontwaardiging
verhoogde den blos van hare rozenroode kaken tot
een donker kannijn, en hare blaauwe oogen schoten
vonken, ja bliksemstralen, uit hunnen helderen (nu
ïjetrekkenden) hemel voort, Zoo was zij schooner
dan ooit, hoewel men haar voorzeker altijd onder
de schoonste Friesche meisjes rangschikken mocht;
iets dat veel, zeer veel zeggen wil, en zal, bij hem ,
die met den groolendeels nog onverbasterden teelt
der Friezen bekend is.

» Lieve AX.YD , (hernam haar Oom AUCKjs,) gij
zijt nog jong, een kind, bij mij, die van de"vijf
kruisjes niet verre meer af ben, te vergelijken;
daarenboven stroomt het bloed der DOTJWAMAAS in
Uwe aderen, en die DOTTWAMAAS waren van oudsher
een kitteloorïg geslacht; te recht voeren zij hun
zwaard op een bloedrood veld ! Geen wonder, dat
bet u beîgt, eenen vreemdeling a's Heer te moeten
erkennen; een vreemdeling Polestaat der Friezen ! -
Doch waar vinden we den inlander, dien Vetkoopers
en Schieringers beiden voor hun Opperhoofd zouden
willen aanvaarden ?"

»» Dat heeft men gezien (sprak AEDO JONGHAMA ,)
toen Heer orio VAN LANGEN vergeefs trachtte, den
rechtschapenen JUW DECAMA als zoodanig door de
verblinde Vetkoopers te doen aannemen. Hadden zij
hem erkend, wij waren niet onder den Saks geraakt.""



» Is dat laatste zoo zeker ?" hernam AücKE, » en
vergeet ook uiet, (voegde hij er glimlachende bij,)
dat mijn vader, MINNE, een Welkooper was, ja dat
ik-zelf steeds tot hunne partij behoord lieb, als men
zeide ten minste."

»» Gode zij dank! (sprak hierop FRANS MINNA-
MA) die afschuwelijke en te recht hatenswaardige
uaroen staan thans alleen nog als de droombeelden
eener vervlogene eeuw voor onzen geest. Zij zijn
ten onder gegaan. En dit heeft mij ten volle ver-
zoend met de woelingen van de Sûksen, welke im-
mers dien ondergang hebben te weeg gebragt.
Nimmer beproeve 't een rechtgeaarde Fries, 2e
weder te doen herleven!""

i) Amen! (hernam AEDO.J NU, gij weet, dat ik
altoos mij daaraan met schuldig maken zaï,"

"r> Neen, waarachtig! dat zult gij niet, goede,
brave, dappere, edeia JONGHAMA ; dat weten wij ,
en ik zeg u van ganscher harte na: Amen! - Hier,
jonge, - RUURD ! de horen boordevol met malvezeî
geschonken , - en , Vrienden ! hem elkander toege-
bracht, op: het in stand blijven der eendracht in
ons Friesland!""

Ruüaa bracht zijnen meester den fraaien, met
doorwerkt zilver rijk beslagenen stierenhoren, en
lustig ging hij rond. Ook ALYD zette er even hare
bloeiende lippen aan , en zorgvuldig sloeg G-ERERAND
MINKAMA de plaats aan den rand, die zij had aan-



geraakt, gade, om âie (onmerkbaar) te kussen,
wanneer de horen eindelijk aan hem zou gekomen
zijn. - Slechts EÀWE » de huis-sroüw des gastheers
bemerkte het.

Terwijl dus de beker rondgaat, moge de Lezer ons
vergunnen, hem de sprekers, en de andere zich in
hun gezelschap bevindende personen, alsmede de
plaats waar dit alles voorviel, te dosn kennen.

IL

In het jaar 1508, waarin wij ons thans verplaatseft
•willen, stond, op eenen vrij aanmerkelijken afstand ,
maar nogthans in den omtrek van het aangenaam,
boschrijk, en toen reeds welvarend dorp Bergum,
de Stins van AUCKE ÏARLA, Zij was kenbaar aan

zijn wapenschild: de witte klimmende eenhoorn op
het azuren veld, gedekt door eenen he!m, op wel-
ken zich ter halver lijve een roode leeuw vertoon-
de (2). Dat wapen was zichtbaar boven de buiten-
poort, welke tot het binnenplein des burgts den toe-
gang verleende, nadat men de brug was overgegaan,
die geslagen was over een gedeelte der breede, ge-
heel de Stins omringende gracht, wier buitenwal de
zoogenaamde singel vormde. De Stins werd bewoond
door ATJCKE lARliA, do tweede zoon van den be~

kenden , vetkoopersgezinden Edelman, WOLNNE TARXA,

en van DOED OFMUGA , en door zijne Echtgenoot,
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BAWB nouwERDA, gesproten uit een aanzienlijk Ge-
slacht in Groningerland. ATJCKE en BAWJE hadden
geene kinderen, maar teeder beminden zij, als of
zij hun eigen kroost was, AI<TD, de eenig overge-
blevene van vijf telgen, aan welke ATCKES jongere
broeder, TOPKE, het bestaan gegeven had, Lij de
moeder van den beroemden IANCKI OSSAMA , gezegd
DOTJWAMA , van Oldeboorn, welke vrouw hem POïKK
tot haren tweeden geniaal verkozen had. ALYB
had hare ouders reeds verloren, en toefde meestal
bij hare vaderlijke grootmoeder DOED , die , na haars
mans overlijden, zich ophield in het Klooster Sîon,
in 't welk twee van hare dochters, REINSCH en
EIXT, den^sluier hadden aangenomen, Van tijd tot
tijd echter verlangden haar oom en tnoeie ALTDS
gezelschap, en dan vermocht zij niet, der bede dier
•waardige bloedverwanten geen gehoor te geven,

Thans was op Jarla-Stins de feestdisch aange-
richt , daar AEDO IONG-HAMA en FRANS MINSAMA ,

belast met zekere zending van den Stadhouder van
Friesland, van wege den toenmaligen Heer des Lands,
GEORG-E, Hertog, van Saksen, onzen AUCKE bezoch-
ten , op hunne doorreize door Berguin, Hij was
door hen vooraf van hup bezoek onderricht gewor-
den , en had daarop ook GERBRAND MINNAMA uit-

drukkelijk te gast genoodigd=
Van AEDO loNGiiAMA, Heerschap te Rauwtrd

i«S de Grietenij Rauwer derhem, dien men gewoon is
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onder de Schieringers te teüeti, moeten wij in bet
voorbijgaan zeggen, dat hij niet alleen een Edelman,
maar ook een zeer edei mensch W;LS, een groot
voorstander • an aiies wat recht en billijk heeten
mocht, beminnaar van het goede en schoone, en
nimmer en niemand, om lief noch ora leed, de
waarheïil verbergende of ontveinzende. Hij was thans
bij den Saks wei gezien, en bekleedde den rang van
Lid van den Landsdag in Friesland', op welken
trouwens alle Edelen het recht hadden van te ver-
schijnen, zoo dikwijls dezelve namens den Vorst
bijeengeroepen werd; 't geen zeer vaak geschieden
moest, dewijl inderdaad die V- ït, in weerwil van
den lioogklinkendcn titel van Érfpotestaat, zonder
de ondersteuning vau den Landsdag weinig of niets-
vermocht.

FRANS MINNAMA , van wien zijn tijdgenoot IANCKE
DOIAVAMA getuigt: dat hij met aiîe mogelijke vlijt des-
eer des Vorsten en het welvaren cier Friesche Lan-
den zocht, bewoonde zijne vaderlijke Stins (hetnog
bestaande Minnama-IIuis) te Leeuwarden, eene der
Weinige die niet geheel door de verwoestingswoede
der latere tijden verdelgd zijn, tot schande van den
nazaat, die de herinneringen niet te eerbiedigen
weet, welke hem bij het intreden der voorvaderlijke
woningen omringen, ten minste omringen moesten.
Daarom noemde men onzen FRANS Hoveling tot
Zæeuwarckn, als er gehuisd en gehoofd, Hem was
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weleer (met weinige andeven) liet bestuur dés Laaás
door den iSaks aanbevolen geweest, en schoon hij
en zijne Mede-Regenten (als men ze heette) nader-
hand weder door eenen herlogelijken Stadhouder
waren vervangen geworden, die Stadhouder, HES-
DRIK , Graaf van Stolberg en Tfrcrn!gerrode , onbe-
vlekt van geboorte en inborst, die naderhand, en te
recht, op zijn sterfbed mocht uitroepen : o Fries-
land, Friesland't wat is u thans genakende ! o wist
gij,.wie u afsterft, gij zoudt wel van gansclierharta
bedroefd zijn ! - die Stadhouder bediende zich schier
altijd van den raad van THANS MIHNAMA , door zijne
kundigheden en deugen dier eere zoo overwaardig,
en bovendien , als Ulderman van Leeuwarden, hét
Hoofd van de Regpering dier aanzienlijke Slad; en
zulks hoewel liet HJSMBEIK niet aan bijstand in zaken
de Landen betreffende faalde, daar de Hooge Ptaad
van Friesland door de Saksische Vorsten 'm gesteld,
en toen uit twee Rechtsgeleerden en vier Friesche
Edelen beslaande , hem in Staats- en Piechtszaken
immer ter zijde stond.

Zijn neef aEUERASD (3), nog ongehuwd, was Je
zoon van GERLOFE , broeder vanj?RANS, eu bewoon-
de eene State of adellijke woning bij de stad Doc-
kum. Deze GJÎRBRASD MIXNAMA was wat ouder dara
ALYD JARLA , die hij ais meisje, gelijk zij hem a!s
knaap, reeds gekend had. Âis kinderen halden zij
niet elkander op de ouderlijke Stinsen gespeeld, ea
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liadden hunne kamaraadjes hem steeds ALYDS vrijer
geheeten , hoezeer zij daartegen zich verzette en op'
den naren jonge uitvoer. De maagd, geheel ont-
wikkeld, zag 6DRSRAND eerst recht op Jarla-Siinsf

op welke hij sedert lang gewoon was te verkeereu,
en toen veredelde zich de kinderlijke neiging tot
eene mannelijke liefde. Of zij die liefde reeds be-
speurd had, wist hij niet te beslissen , en nog min-
der waagde hij het, zich-zelven antwoord te geven
op de vraag : of zij die met wedermin beantwoorden
zou. Zoo vaak hij haar ontmoette, bejegende zij
hem wel niet onvriendelijk, maar toch scheen er iets
te bestaan dat baar eenigermate van hem verwijder-
de ; wat, wist Mj zich (hoe hij liet overpeinsde)
niet te verklaren. Ook hij ondervond, o Vrouwen,
hoe moeijelijk het voor ons is in uw hart te lezen;
en toch is het bij de ..eesten uwer eenvoudig, zoo
open, zoo rem, zoo wnrsch van alle kunstenarijen.
Doch te dikwijls kennen wij de gevoelens niet die
uwe halten besturen, en nog vaker vergissen wij ons
deerlijk, in bet waardeeren van den indruk, dien de
daden der menschen, en vooral die der mannen,
daarop maken. Hoe zouden wij ook , logger en gro-
ver van ziel dan gij , pronkstukken der aarde , - wq ,
oneiudig minder kiesch in het schatten van mea-
scheJijke verdiensten en volmaakt- en onvolmaakthe-
den, daar.wij zelve zoo gebrekkig en traag zijn in
liet uitoeienea van al wat niet volstrekte plicht is,
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den u natuurlijken, den u aangeboren , en met zulke
haarfijne zenuwen begiftigden kunstzin (om hét zoo
eens te noemen.) voor alies wat deugd (in de uitge-
breidste beteekems des woords) heeten mag, slechts
l)pseflen kunnen?'en dit niet kunnende, hoe zouden
wij dan wanen durven, uwe harten te mogen door-
gronden' ?

De feestdisch (zeiden wij) was op Jarla-Stins ge-
spreid. In de ruime zaal (4) , wier muren alleen
met eene schets van den omtrek des Lands, en met
de ruw gemaalde beeidtenissen der Voorouderen
versierd waren, stond ds stevige, vierkante, eiken-
houten tafel, met een sneeu wit ammeiakeïx over-
dekt, op eenen met blaauwe en gele steenen ruilen
geschakeerden vloer. Men zat aan op houten bank-
jes , ook op driekanten houten stoelen zonder leenin-
gen. Op de tafel stonden de drie Friesche hoofd-
schotels of gerechten, die zich steeds op hoogtijden,
bruiloften, en vr;endenroaaltijden vertoonden, op tin
opgedischt; bet zwijnenvleesch was er het midden-
stuk, van, Qok de borden, naast welke voor ieder
der gasten een stuk eigen gebakken broods lag, en
waarbij elk hunner zijn mes ter nuttiging der spijzen
plaatste, waren van tin. Ter zijde stond de drink-
tafel, waarvan het blad werd bedekt door een zin<-
delijk neteîdoek met afhangende franje, wel voorzien
«an aarden kruiken , met tinnen deksels , ter berging
'fan inlandsche, of ook wel uitlandsche bieren, van
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sierlijke, zilver-vergulde kannen, met rhijnwijn of
raalvezei gevuld, en van dergelijke groote bekers of
pokalen, die somtijds (doch zeldzaam) ook van glas
vervaardigd waren. De slaatsiekleeding der aanzit-
tenden week , in den vorm, nog maar weinig , schoon
reeds eenigzins, van die der ouderen af. Delaken-
sche broeken en eng liet been omsluitende kousen
(te zamen uit één stuk) der mannen, en hun lakenscb.
wambuis, bedekte, tot aan de kniën toe , eene over-
rok, kort van bovenlijf, voor openhangende, slechts
van halve mouwen voorzien, en van fluvveeien stoffe,
van kleur naar elks verkiezing en smaak. De voeten
slaken in laag uitgesnedene, van spitse, naar boven
oRigebogene punten voorziene schoenen, somwijlen
niet sporen aan de hielen opgetooid. Het wambuis-
zelf, met zijne, of gladde , of ook we] ruim geplooide
mouwen, reikte van voren naauwJijks tot aan de
borst, inaar de borst zelve beschermde voor den
invloed des vveders een geplooid en fijn linnen hemd ,
waarvan de opstaande en mede geplooide kraag den
hals naauw omsloot. De echt-Friesche Edelman droeg
nog tot hoofddeksel den sluier van gewevene gekleur-
de wol, over het kort afgesneden haar tot op de
schouders nederhangende, - den baard, - en de
knevels, dik en bi-eed. De zijden, onder aan den
orra met ettelijke gouden knoopen vastgemaakte
mouwen van het onderkleed der vrouwen, vertoon-
den zicli als voortspruitende uit het fluweelen boven-
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eed, van boven tot "beneden bezet met twee, niet
er breede gouden banden, met edelgesteenten ea
lerlen versierd. Met zulk eenen band was ook de
irst en rug omboord en op de schouders droeg hij
uiden knoppen. Hem was de gordel om den mid-
:1, en de rand onder om het bovenkleed gelijk t'
; eerslgemelde droeg ook somwijlen afhangende
>uden kwasten. Ook de vrouwen bedienden zich.
in de gemelde spits gepunte schoenen , en van eene
men hoofddoek, nagenoeg aan den sluier der man—
;n gelijk, maar door eenige spelden vastgehouden,'
aarvan de gouden knoppen zich aan de zijden van:
et hoofd vertoonden , terwijl de ha!s, die uit het
;er hooge bovenkleed uitstak, ongeveer a!s die der
lannen gedekt was. De Bediende droeg over broek
:i wambuis eene rok , bijna als de in onze dagen
eruchte blouses gemaakt en om den middel'vastge-
ord, gelijk in kleur aan zijne onderkleeding, en
onder mouwen.

Dit was het tooneel, deze onze personaadjens
;

relke wij nu daarop hunne rollen verder zullen latea
oortspelea,

III .

» Ja, zoolang Hertog GEOHGE ons volgens aijne
;edane belofte een goed Heer is , en ons naar da
•/ëdsraijds aangenoniene voorwaarden regeert; zoo»

• %
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Igng hij en zijn Stadhouder onze rechten eerbiedigen,
wil ik hem een getrouw onderdaan zijn, en mij aan
aijnc zaak hechten, hem dienende met woord en
daad» Anders zal hij ondervinden, als zijn broeder
HENDRIK dat reeds eenmaal in Franeker oudervond,
dat geen Fries zich. ongestraft mishandelen laat."
:»» Wenscben wij, (beantwoordde hem EIIANS MIN»
îfAMA,) dat ook dat tooneel zich nimmer herhalen
jmoge. 't Heeft Friesland, en ons Leeuwarden ir. het
bijzonder, duur genoeg gestaan, dat beleg van
Franekerl"" » Leeuwarden had het zich-zelven te
wijten, (merkte AUCKE aan,) hel had partij, voor
al tegen, moeten trekken, als ieder doen moet,
•«ren de nood des Vaderlands 200 hoog gestegen is,
«n de twist in het hart des Lands zoo hevig woedt.
Maar het wankelde van den aanvang af aan, en werd
dus vijand van deu overwinnaar, \vie die ook wor-
den mocht. Het weifelen dier stad voorspelde mij
dadelijk, welk eenen keer de zaken nemen zouden,
en deed mij rustig hier blijven. Anders had ik, die
îîooit een blind aanhanger der Saksen was, ook toeu
hen wel bestreden, die ik immers zoolang het mij
doenlijk was (ook met het zwaard) heb zoeken te
jkeeren, ' t welk trouwens mij en den mijnen, mijn
ïroeder BOTTE inzonderheid, genoeg gekost heeft,
en wel nimmer zal vergolden worden. Al vorderen
«itjne jaren, ik tûrsch nog een slagzwaard, zoo
groot als er een is , zoowel als ik nog eentonbierss



15

en daarbij onder eiken'arm efine groote koeienkaas,'
heel van JSergum naar hier draag -Daar stond Graaf
HENDRIK raar van te kijken ; heugt het u nog FKANs!
- Doch ais ik zeg, Leeuwarden hield mijn zwaard ia
de schede. De slechte verdediging van de Bom-
sterzijl, door welke des ouden ALBIIECHTS benden,
tot ontzet van het onbedachtzaam en lichtvaardig
zoontje, B'eskrland instroomden, heeft mij ook niet
bevreemd. Dat onze Frieten niet bleven, daar -ij
te huis het hooi binnen halen moesten, verwonderd»
mij evenmiD, nadat ik gehoord had, hoe zij io
Bohward den jongen dwingeland, dien ze zoo goed
als gevangen hadden, weder hadden laten ontsnap-
pen, om - (foei dat ik het zeggen moet!) om te
plunderen!"

»» Misken echter, AUCKE, den ijver, den moed,'
en de krrjgsdeugd dier genen niet, die HENDBIK
jen minste eene duchtige les gegeven hebben, en
aan welke wij het veellicht te danken hebben, dat
hij , na zijns vaders dood, van het bewind dezer
oorden warsch, het aan zijnen broederGEORGEheeft
overgedragen ; een groot geluk voor ons " "

B Ik misken die niet, JVEDQ, vooral niet in da
jonge lieden, welken de bedachtzaamheid des rijpen
ouderdoms ontbrak."

»» Aan sommigen niet, oom; er zijn ook wei
t'huis gebleven!"" zeide AI.YD, een zijdblik op
evEEBRASD werpende,

2*



*) Gij spreekt weî eens van eene Non te willen
w-Orden, Nicht, ik wensehte dat gij een jonge, en
mijn zoon worden kost. - Niet, dat ik vergaet, dat
öiize adellijke Geslachten het zich tot eene groote
eer rekenen, zoo er sommigen hunner verwanten
geestelijk waren of worden ; -maar uwe heide moeien
iijn het, en daarmede is liet mij volkomen wei, -
Doch ik keur niemands handelwijze af, wanneer ik
het er slechts voor houden mag, dat iiij gehandeld
heeft naar zijne beste overtuiging, en meenende,
dat hij, zoo en niet anders, liet Vaderland inderdaad
gediend heeft. - Wat cicr gegevenc les aangaat, ik
wensehte ,• dat Heer G-OSLÎCIC JONGHAMA (hij sprak
liet woord Heer-, don ridderiijken rang des genoem-
den aanduidende , op den toon der diepste verachting
uit,) en HEssEt MARTENA, die twee pesten van ons
Land, dia lage vleiers van een onbezonnen Vorst .-
Maar zwijgen wij' van dezen. Dat eens oen MAJITENA
BÖO edoi handele , als HESSEÏ, onedel gehandeld heeft,
gelijk mijn AÏDO de eer eens naaras ophoudt, door
<tiën Ueer geschandvlekt ! - Het welzijn van het Vader-
land, mijne Vrienden , - (RUTJRD , wijn ! -) en dat het in
peis en vrede biijve ! Die deze aanrandt, zal met ons
dien te doen îiebfaen, ook niet ATJCKB, al strijdt hij
niet, waar niets te winnen, wel alles te verliezen vail,"

Men dronk.
»5» Ook ik misken u niet,"" sprak daarop AEDO ,

3n reikte AUCKE zijne naad.



si Noch ik ," voegde FRANS , hetzelfde doende , er
l)ij, « en zal mij niet aantrekken, wat gij van Leeu-
warden , en dus ook van mij, den Oldei-man dier
slad, gezegd hebt. Inlusschen hebben wij u , na-
mens den Stadhouder, iets mede te deelen, dat u
alleen betreft,"

Op deze woorden stonden de beide vrouwen op ,
en ook, op eenen wenk van zijn oom, GERBRAND,
BAWE verüet dezen en hare nicht, ten einde hare
-huishoudelijke bezigheden, welke eene Friesche
vrouw steeds zelve verrigt, te gaan volbrengen.
At/ïD wilde haar volgen, doch het ware onheusch.
geweest, de uiinoodigiiig tot eene namiddagwandeling
in den Hof, welke GBRBRAND haar deed, af te slaan.
Wij zullen de drie mannen de staatsaangelegenheden
behandelen laten, en, terwijl moeder w w i het
J)luin)gedierle voedt en over keuken en stallen hare
oogen weiden laat, de jonge lieden op hunnen uit-
stap vergezellen. Het schoone weder lokt ons; ver-
laten wij de dikke muren des aiouden burgts, en
werpen wij ons in den arm der natuur; zij opent ze
zoo teeder, eu zelfs de nasmaak.van het genot dat
zij ons aanbiedt, is zoo zoet, zoo liefelijk, zoo heil-
aaain.

IV.

't Was nu in dien tijd van het jaar, waarin áe



•rrucîitboomen hunnen bloesem reeds grootendeels
hebben afgeworpen en hunne vriiehten-zelve zich
beginnen te zetten. Rijkelijk was de hofvan ,7'arla-
Stins, aan de overzijde van haren singel gelegen,
van zulke stammen voorzien, terwijl zich vóór de-
zelve een vvelaangelegde bloemtuin vertoonde, in
welken menig schoon kind van ELORA praalde, waar-
aan slechts een vreemde naam en eene uitheemschë
geboorte ontbrak, om hemelhoog te worden gepre-
zen én aller aandacht tot zich te trekken; even als
menig voortbrengsel van de Nederlandsche Her of
veder het slechts te wijten heeft aan de omstandig-
heid , -dát-een Nederlander het wrocht, zoo het on-
geprezen en onberoemd blijft; zelfs bij zijne Land-»
genooten, die het met lof overladen, en dien alom
.verbreiden zouden, zoo het maar uit eene vreemde
•laai vertolkt, of ten minste door eenen vreemdeling
geschreven ware.

Wij zeiden reeds, dat het een schoone middag
was. Het welluidend gezang der vogelen, die zich
in hem verheugden, en van alle dewelke de leeuw-
rik , de nachtegaal der Oostergoosche velden, zijn
lied het hoogst ten hemel droeg, om zich plotslings
Weder in het nestje van zijn gaaike te laten neder-
vallen, doormengd met het vrolijk fluiten der spot-
achtige spreeuwen, met hel vleugelruischen van
ontelbare gekorvenen, en het gegons der nijvere
honiggaarders, vermeerderde nog de aangenaamheid
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•van den wehïekenden hof. Gunstig schenen detë
ûogenblikken onzen GEKERAND toe , om zijn geheim
eindelijk aan AXYD open te leggen, en naauwlijks
hadden zij eenige schreden te midden der bloemen
gedaan , of hij begon :

» O hoeveel schooner, hoeveel heerlijker cog zou
deze dag voor mij worden, indien hij mij het voor-
uitzicht schonk , dat ik niet langer zoo doelloos ZOM
behoeven voort te Jeven, als ik tot heden heb moe-
ten doen, indien, ALYD ! de geliefde mijner ziel,'
mij op dezen dag ten minste eenige hoop op haar
bezit schenken wilde. Wat dunkt ü, zoude ik heï
wagen durven, ALTD, haar den gloedj die mij ver-«
teert, te openbaren?"

Bedaard antwoordde hem het meisje : »'> het kan'
geene mijner kunne beleedigen, dat een rechtschapen
jonkman haar zijne eerelijke liefde belijdt. Maar,"
indien zij dezelve niet kan beantwoorden, niet gelijk
Wet gelijk vergelden kan? De jongeling meent veelal
door eene weigering gehoond te worden , G-ÏSUBHAND,'
•Jlij, die dat meent, loetse zieh en het voorwerp
zijner genegenheid naauwkeurig, - wege en wege
weder over, boe hij, hoe zij denke, - en of er ia
beider denkenswijze geene verschillen zijn, die zich
niet laten vereffenen , geene verscheidenheden , welke;
zich niet overeenbrengen laten, en eene naauwere
verbindtenis onmogelijk maken; - of die snaren van.
beider harten, welke volmaakt gelijk gestemd moe-
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ten zijn, zal de liefde ze bespelen, om er eéne eli
dezelfde melodij uit te doen geboren worden, inder-
daad door natuur en opvoeding gevormd zijn, om
eene en dezelfde toonen voort te brengen, - voordat
hij spreke.""

s O. dus durf ik dan, (zoo borst GEKBHAND uit,
die zich, op het liooren der woorden waarmede
AI.YD haar antwoord begonnen had, naauw had
kunnen betoomen, en in zijne verrukking het vol-
gende zonder veel nadenkens gehoord had ,) zoo
durf ik dan ALYD (dat ik reeds mijne ALYD zeggen
mocht!) eindelijk zweeren , dat zij het is , zij alleen,
die ik aanbid, welke ik als eene Engel beschouw.
die mij deze aarde tot een paradijs maken zal, die
ik , meer dan iets in deze waereld, bemin, acht,
vereer, aanbid!" -

»» Waarlijk, dit behoefde ik niet uit uwen mond
te hooren , GEMRAND , uwe oogen hebben hel mij
sedert lang gezegd, en - ik heb die taal nooit be-
antwoord , - omdat -

» De maagdelijke zedigheid het u verbood, de
zachte beschroomdheid, uwer kunne sieraad, u we~

•derhield!"
»» Omdat - ik wenschte dat gij mocht gezwegen

hebben.""
» Hoe !"
»» Hebt gij dan den toetssteen aangewend, dien

ik u nog eoo even raadde te bezigen ? Of gelooft
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gij , gelijk ik het geloof, dat het geen hoon, geen
smaad voor een jonkman is, afgewezen (als men het
ftoemt) te worden ?""

» AT.YD!"

»I> Want zie, ik moet u afwijzen. Niet, als mis-
schien vreemde meisjes doen, welstaanshalve - of om
er naderhand roem op te dragen, dat ik mij niet
dadelijk heb laten overwinnen. Ik ben eene Friezi»,
en van zulk eene ijdele gloriezucht ten minste vrij.
Wen ik u zoo volkomen kon achten, als ik den man,
met wien ik mij voor tijd en eeuwigheid verbinden
zou, achten moet, ik hield u met geene uitvluchten
op, of ontweek de wederbekentenis vanmijnejiefdé.
Maar GEREBAHD , zoo kan ik u niet achten.""

» O Hemel! - waarmede verdiende ik zulk eene
BeleodigJDg ?"

3)» 't Is geene beleediging, en geene beleediging
verdient gij, - Doch waarom wist gij mijne achting
niet te verdienen, toen EPE en STOEHD AHIA , TSERCK.
W À L T A , DOUWE HIDDAMA, en DOITSE EONGA , d e

ÏYiesche jongelingen ter handhaving van de heilige
zaak des Vaderlands, tegen den geweldenaar HBS-
3QRIK, vóór Franeher te wapen riepen!""

» Uw oom-zelf zeide nog straks - "
»» Mijn oom zegge wat hij denke; mijner bloed-

verwanten meening in dezen is (hoe hoog ik hen ook
acht,) de mijne uiet. Bij alle de Heiligen! hadden
ïoeamaals mijne jaren en krachten het toegelaten, ik
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had het voorbeeld van eene BATTCK HIMMIMA , ATS
SYTSAMA , SWOB HOTTIN&A , en zoo vele andere mijner
kunne, op nieuw, en ook aan u gegeven. Drong
haar de nood van gade en kroost, wat zij daarvoor
bestonden, had AI,YB voor Friesland, - voor ons
aller moederlijken schoot, - bestaan. En voor dien
.bestond OERBKAND MINNAMA , de jongeling in 's levens
Moei, krachtig a!s de beuk in onze wouden, bestemd
om de stormen te trotsen, niets; niets! herhaal ik»
Hij •wilde niet mede den dijk uitmaken, om dien
•Saks te beietien, onze vruchtbare velden met eene
zoutlcorsï (helaas!) te overdekken. Dat hij den
Stadhouder des Hertogs het ioon voor zijn stilzitten
vroeg, 't ware wel; maar hij verge der Friesche
maagd geen minneloon ! dat mocht veeleer de minste
vragen dier gersen, die vooi- Franeker gestreden
hebben,"

s> Zulle eene snoode behandeling, ALYB , verdien
ik niet. - Ik zal niet trachten mij te rechtvaardigen.
su dat zou ik immers bij u niet kunnen! Ik wil mij
liever schuldig noemen, - Maar kunt gij die schuld,
(is het er dan eene, dat ik het mijn piicht achtte,
den raad van mijnen oom FRAÏJS te volgen, en de
oproepingen der misnoegden niet te hooren;) kunt
gij mij haar niet vergeven ? - ÁÎ-YD , uwe weigering
.?al snij wanhopend, rasend! maken! ÀLYDI ik
•VFÜ, ik 3<an niet. leven zonder u! ik moeluboaitts»!
Ja Hj God! ik moet!"
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»» GERBRASD , wat wilt gij! indien - neen! thaöi
,kan ik u zelfs geene hoop geven, thans niet!-Doch
ik beklaag u / ' "

GERERAND scheen op eenmaal in gepeins te ver*
zinken. Wel was hij in gramschap opgestoven„'
doch deze scheen te sterven voor den zachtenj
medelijdenden, en zelfs min of meer teederen blik3

waarmede de geliefde, wier verontwaardiging door
's jongelings zichtbaren boezemangst gebluscht, of
ten minste afgekoeld scheen, bare laatste woordea
verzeld had. - Zij gingen zwijgende nog eenige
schreden voort, Op eenmaal scheen er eene goede
gedachte in 's jongelmgs binnenste te ontstaan. -
Ween het was gecne goede, het was eene booze
gedachte, eene listige gedachte ; men zag het aa»
zijne half dicht geknepene en zijdwaarts op AI,YJ>
loerende oogen Hij naderde het meisje , strekte de
(tot nu toe onder zijn bovenkleed verborgen gehou-
dene) band uit, en wierp haar plotsiings twee gou-
den Rhijnsguldens bij den balskraag ten boezem irij
lachende , maar als een verrader lacht, zeide hij :
» dit ten onderpand van mijne trouw en van onze
toekomstige vereeniging '" - en - snelde voort

» Wensch mij geluk, edele vrouw, (zoo sprak hij
BAWE toe, welke hij op het binnenplein der Stins
ontmoette, nadat hij bereids eenen Dienaar geboden
bad , hem ijlings zijn ros te brengen;) wensch mij
geluk ! Uwe nicht heeft toegestemd mijne echtgenoot
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te> worden, mijne trouw aanvaard (5). Ik moeî
jnijnen; zwager te Oostrum mijn geluk verkondigen
gaan ; o ! hoe zal het mijne zuster verheugen! Mijne
AiYD zal het straks uwen gemaal en mijnen oom
melden. Vaarwel, lieve moei!" en eer BA WE hem
iets ten antwoord geven kan, zat hij te paard.

Doch AI.YD, schoon eerst doodelijk ontsteld en
voor eene wijl besluiteloos, was hem gevolgd, zijne
goudstukken in de hand. Op het oogenblik dat
lARiiAAS Dienaar de. groote deuren der voorpoort
voor GEHBRAND openrukte, trad ALYD die binnen,
wierp het goud voor den steigerenden hengst ter
aarde, en riep uit: » Verrader! Snoode misleider !
ik heb ze niet aanvaard!" - wankelde, en zeeg
onmachtig in den arm van de toeschietende en ont-
roerde BAWE, die niet wist wat zij denken moest,
»» Vaarwel, eeuwig geliefde!"" riep GERBRANB ,
die hare woorden niet verstaan had, en meende, daî
zij hare moei omhelsde, (zoo zeiáe hij ten minste
daarna,) en verdween, Bliksemsnel verwijderde zich
de naldank der op en weder op gehevene paarden-
hoeven , die hem in onafgebroken galop wegvoerden ;
en, het hoofd al heen en weder schuddende en bij
zich zelven mompelende, sloot de bedachtzame
RuORD langzaam de slotpoort.

Mr. A, r^tw HÂLM^EL, Jr.

{Het vervolg en slot in den volgenden jaargang.)
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JJXTEEKEJWftfMlï.

(1) ÄLYD JARtA, Volgens TANCKE DOÜWAMA >'
in zijn Boeck der Partijen, (waarin liif zich steeds
ïANCKO spelt,) waaruit (bl. 137-139) dit verhaal
is ontleend gewordeD, was zijne (JANCKES) moeder,
na het afsterven van baren eersten man, hertrouwd
geweest aan eenen POPKE Y A B M , d. i, JAKIÆ o.f

JARJGA, want de Y was oudtijds niets anders dan
eene lange J, en de E slechts eene verzachting van
de Â. De moeder van ÏANCKE was eene DOUAVAMA,
en de naam zijns vaders was eigenlijk oïNBïtA,
rnaar hij schijnt den naam en het wapen der DOÎJ-
WAMAAs te hebben aangenomen, omdat zijne moeder
de laatste telg van dal in onze geschiedenis beroemd
Geslacht was. Wiens zoon gemelde FOPKE J A H U
was, is ons nist met zekerheid gebleken. Volgens
de Ms. Genealogiën van s, VAN ADELEN VAN CRO-
ÎJESWR&H (meermalen door oas geprezen), leefde
în 1420 G-ABBE niENCKAMA, anders JARLA. Deze
verwekte eenen zoon BOTÎR , die in 1449 leefde, en
Pier kinderen naliet: I, RIENCK , II, DOID , III. MÏN-
NE( IV. BATTCK, Zijn zoon, MINNE, trouwdeDOEp-
OMIN&A , die hem ïeven kinderen baarde ; 1. RINCK ,
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ÎUHTSj of "REtNSCII, 2 . ItIXT, 3. BOTTE, 4. AüCXE,

5. "SVOPKE , 6 FBOUCK, 7. G-AEEE. - 1. en 2, , REINSCH

en KIXT werden Nonnen in het Klooster Ä'on, 3.
BOTTE erfde de vaderlijke Stins te Wetscns, volgens
VAN ADELEN, en nam tot vrouw JILDTJ HESLIN&A

VAN GALAMA, eone dochter van IIETTE BOTTES HES-

IING-A VAN GALAMA , te Poppingawier, en van

SYTIIJE SYTJEMA, bij welke hij eeno dochter ver-

wakte, die den oldere MINNE ESIINGA, te Goutum,

trouwde. 4. AirciCE woonde (volgens den gemelden
v. ADELEN) op zijne Stins te Bergum, trouwde
BAWE HOT7W.ETIDA, uit Groiiingerianá', en stierf ia
1529, zonder kinderen. 5 WOPKE ÏAHLA trouwde

(in 1502) ïRODCK KOOR.DA, en stierf in 1505 ; her-
trouwende zijne weduwe FROTJCK in 1507 aan LÎEUWE

IIETTES HIJSLINGA VAN GALAMA , gezegd AI.BADA,

't Zou ons niet verwonderen dat deze WOPKE dezelfde
persoon is, van wien I. DOUWAMA onder den naam
van POPKE spreekt, en dat hij WOPKE of popicr. aan
de moeder van hem TANOKE is getrouwd geweest,
voordat hij FROUCÏC r.tsoRDA tot tweede vrouw cara»
Indien de een of ander, naar de gewoonte der Frie-
zen , de W en Y verwisseld, en dus VOPKE voor

WOPKE geschreven heeft, is het zeer inooglijk, dat
een derde, de V voor eene P aanziende, POFKE
voor vorKE stelde , en omgekeerd liet zicîi uit POMCE
iichlelijk VOPKE maken, dat een ander waande te
verbeteren door WOPKE te schrijven. Dat wij van
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dit eerste huwelijk van WOPKE of POPKE geen gewag
gemaakt vonden bij VAN ABELEN, verwonderde ons
niet zeer, omdat wij wisten, dat hij aan de betrek-
kingen en de huwelijken der DOTJYVAMAAS geene
rechte kennis had, - Nog iets: JANCKO (moge de
man dan ook zelf dus zich geschreven hebben) is
eene mengeling van oud Friesche en Friescli-Latijn-
sche spelling. De uitgang in O is een Latinisme , en
de K vreemd aan de gewone' spelwijze dier taal,
tnecnen wij ; men diende alzoo JANCO of JANCKE te
spellen, en wij verkozen het laatste, als het meest
ïïiesch, - Eindelijk, wij gronden ons op de Friesche
uitspraak, als wij ALYD spellen. Moesten wij ALIJD
schrijven, dan zouden wij in een ÏYiesclien mond de
dubbelde I , als in schrijven, blijven, en diergelijke ,
moeten gehoord hebben. Nog naauwkeuriger veel-
licht ware het ALEYD (of, a!s de Hollander, ALEIB)
te schrijven,

(2) Dit wapen vonden wij op zekere MS, ge-
slachtlijsten, van wier naauwkeurigheid in andere
opzichten wij ons overtuigden , ons medegedeeld door
wijlen Jr, ÆBINGA VAN miMALDA. Het schijnt het
wapen der JABLAAS van Wetscns niet geweest te zijn,
Veeleer was dat: een zwarte adelaar op een goud
veld, gedekt met oenen helm, waarop (ten halven
liive) een leeuw; rood denken wij, (schoon wij de
kleur des leeuws nergens vermeld vonden) omdat-dit
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de eigenaardige kleur van dit dier in de Wapetikunde
is. - Onze Kronyken geven aanleiding, om AUCXA
JAULA voor Heerschap te TFeisens te houden, doch
wij volgden liever VAN A B I M N , die bijzondere na~
richten omtrent dit Geslacht schijnt te hebben gehad,
en wien wij ook de hierna volgende bijzonderheid,
tot AtroKEs lichaamlijke kracht betrekkelijk, ontleen»
tien. Daarom moesten wij hem dan ook dit wapen,
en niet liet oude, onveranderde familiewapen toe-
eigenen» Laat ons hier nog bij opmerken, dat,
volgens aanieekening van v. A., AUCKE in onze
Ivronyken dikwijls EJÏCKE genaamd wordt. Ontwij-
felbaar bedoelt s. BENIÎIQA, bl. 25, hem, onder den
siaam van HEMKE IAZLA,

(3) Dit is weder eene gissing. Wel had FHANS
een broeder GERXOFF, volgens VAN ABELEN, maar
van dezen wordt geen zoon GERBRAND vermeid,
Misschien heeft men hem, omdat hij geestelijk werd
en geene wettige nakomelingen achterliet, vergeten*

(4) De beschrijving van die zaal en van de klee-
ding onzer personaadjen ontleenen wij aan een schiî-
âerstuk, waarvan wij ons voorbehouden nader ver-
Slag te geven, zoo zich daartoe de gelegenheid aan~
ÏJiedt,

(5) Men vergelijke hier hef werk van den Heer



Mr. ~r- scjijSLTEMA , Volksgebruiken der Nederlanders
bij het vrijen en trouwen, (Geschied- en Letterkundig
Mmgclw. IV. 3.) U. 78 en bl 200 volgg.. 't xvelk
zoowel tot beter verstand dezer pîaats, als liet vex--
liaaj van ï. DOÜWAMA tot bevestiging en opheldering
van het daar gezegde strekken kan»

=ss#«s*



BE RIJKE WEDUtrÊ

VAN

STAVOREN.

ME!fE LEGENDE.

XIrhs antiqua ruit multos
dominata per annos.

S .1.

Stavoren.

ijp den ziiidwesteiijken uithoek van .Friesland,
waar de kust zich naar Noord-Holland buigt, en
men , bij eenen onbewolkten hemel, de stad Enkhui-
zen ontdekt, ligt het van ouds vermaarde Stavoren.
Grootsche herinneringen aan den voormaügcn luister
dezer stad wisselen zich af met sombere gedachten
aangaande de wisselvalligheid van al het aardsche,
wanneer de verbeelding de eeuwen hares roems Voor
den geest terugroept, terwijl het oog zich op liaren
•vernederden toestand vestigt.
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Aan de zee gelegen, strekten hare havenliooîdea

zich, als geopende armen, uit, om de kielen, met
den rijkdom der afgelegenste gewesten bevracht, in
hare gastvrije wijkpiaats op te nemen, en hare markt,
die zich door tallooze handelaren bezocht zag, tot
eene der rijkste en beroemdste te verheflcu. Hare
kooplieden bekleedden eenen schier vorslelijken rang;
rijkdom en overvloed woonden binnen bare muren,
Weelde en pracht schitterden op hare straten. Zij
was langen lijd de zetel der Friesche Koningen, en
zag zich, herhaalde malen, door onderscheidene
gekroonde hoofden met hunne gunsten verwaardigd.
Wegens de schatten hares rijkdoms, en de vermaard-
heid van haren luister, mogt men het aloude Stavo-
ren met den naam van het Friesche Tyrus bestem-
pelen.

Maar, gelijk andere steden der oudheid, op haren
Voorspoed trotsch geworden, en door hare rijkdom-
men aan -wellust en verdarteling overgegeven, ver-
zwakte zij de zenuw harer kracht, en daalde , van
tijd tot tijd , uit den rang der magtige steden van
Europu, Naderhand, door overstroomingen , brand,
plondering en pest geteisterd, zonk zij te dieper,
naarmate zij te hooger gestegen was, en thans ver-
toont zij zelfs geene schaduwe meer van haren voor-
mah'gen luisler.
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De Weduwe,
în deze stad woonde, ten tijde van haren hoogsten

bloei, eene weduwe, wier gedachtenis, door de oor-
konden dor Friesche oudheid tot ons óvergebragt,
nog heden onder ons bewaard Liijft, Met schatten
en rijkdommen, zoo wei ais met eene schoone ge-
stalte en bevallige gelaatstrekken toegerust, scheen
de Fortuin, in navolging der Natuur, haar tot hare
guusteiing te hebben uitgekozen.' Niet zoo rijk was
zij in die schatten, die door erfenis noch handel te
verwerven, aan liet hart de rust verleenen, die voor
geen goud, geen edelgesteente gekocht wordt. Ge-
prikkeld door de zucht, het mensclielijke hart eigen ,
meer te schijnen dan men is, on daarenboven door-
trokken van den zuürdeesem des lioogmoeds en der
ijdelheid harer sladgenooten , moest de glans van haar
goud zich naar Buiten verloonen, en iedereen in de
oogen schitteren. Onbekend niet liet zedelijk genot,
dat de rijkdom den bezitter biedt, die zich ais den
rentmeester van een toevertrouwd talent beschouwt,
en zegen rondom hem verspreidt, zocht zij in eene
prachtig versierde woning, wat binnen in het hart;
- in rijk gestikte kleederen, wat in het onbevlekt
gewaad der ziel; - en in gastmalen en feesten , wat
alleen in eeneii verborgenen omgang met God ge-
vonden wordt.
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§ 3.

Met besluit•>

Het hart, aan zinnelijk genot verslaafd, vindt in
het dagelijks vernieuwen der gelijksoortige vermaken
niet, wat het verlangt. De prikkels worden, door
het gedurige sporen, verstompt, de indrukselen,
door het overspannen der veerkracht, verzwakt, en
te midden van het genot, put liet verlangen naar
iets anders en iets beters do denkkracht uit, O.ÎB
nieuwe uitspanningen en geneugten te verzinnen. -
Zoo ook was het met de dartele vrouwe , wier ge»
dachtonis wij thans bij ons verlevendigen, Door de
gewoonte seiner ongevoelig geworden voor de eer-
bewjjzingen des rijkdoras, tot hiertoe ontvangen, en

^onophoudelijk geprikkeld door liet driftige verlangen
aaar meerdere onderscheiding in den rang der Groo»
ten, peinsde zij dag en nacht over de middelen les
verwezenlijking harcr geliefde droomen. Na vele
vruchtelooze pogingen, slaagde zij eirsdeHjk in hare»
wensen» De markt van Stavoren mogt eonen over-
vloed van zeldzame en kostbare waren ten toon
spreiden, nog zeldzamer en kostbaarder voortbreng-
selen moest zij bevatten, De gedachte dit door eene
grootsche onderneming tot stand te brengen, streelt
haren hoogmoed, en liet besluit is genomen. Een
harer schepen zaî naar de kusten der Ba/tisehe xee
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stevenen en den last medevoeren , om , Lij den terug»
togt, de haven van Stavoren, die geheugenis van
rijke ladingen droeg, niet aan te doen, zonder op
eene bevrachting roem te dragen, met welke geene
der vroegere, in aanzien en waardij, zelfs op verre

.ma zou kunnen wedijveren,

s * .
De Droom.

Met welk eene drift klopt het hart, als het de
vervulling eener ontvlamde begeerte ván een toe-
komstig tijdstip verbeidt, Hoe rekt dan deroenscLe-
lijke beschouwing oogenblikken tot uren, uren tot
dagen, en niet zelden zou de ligtzinnige, die de
waarde des levens niet kent, gereed staan, al de»
tijd, die liet gewigtig oogenblik verwijderd houdt,
aan de voldoening van zijn verlangen op te ofi'eren«

De rijke Rederes zag met drift den dag te gemoet,
waarop zij eene parel meer aan hare kroon zoude
hechten. Elke voorstelling van genot werd version»
den door de gedachte, eerlang volop te zullen ge-
nieten. Zij meet de zeeën, berekent den afstand,
lelt de dagen. Dos nachts rijzen droomen voor haren
geest, die door vrolijke voorstellingen of akelige ge-
zigten haar verrukken of ontroeren.

Meestal echter schenen die droomen yan eene
snheilspel'ende beduidem's. Tegen de enkele vrolijke
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Voorstelling, het schip 06Ee rijke lading te zien ont-
lasten , verbeeldde zij zich bij herhaling, hetzelve in
de diepte te zien nederzinken, terwijl de nageiatene
vrouwen eu "kinderen der schipbreukelingen, wan-
hopig , de armen naar haar hielden uitgestrekt.

Weinige dagen voor de aankomst der bevrachte
kiel, werd haar gemoed door den volgenden droom
hevig geschokt. Een luisterrijk feest spreidde ia
eene ruime zaaî van haar huis alles ten toon, wat
weelde en trots beide in staat zijn uit te denken.
Muzijk en zang paarden hunne toonen met het luid-
ruchtige gejuich der gasten, terwijl de ligtzinnigheid
alles in het gewaad der ijdelheid kleedde, - Maar op
eens worden aile lichten uitgebluscht; de stilte des
doods vervangt het onstuimige gcdruîsch, en ds een-
zaamheid eener woestijn ontroert in da feestzaal.
In een oogenblik zijn alle gasten verdwenen, eu ds
gastvrouw ziet zich alleen gelaten. Door het voor-
portaal, nog even door eens flaauvre schemering
verlicht., zweven schimmen, die naar den afgrond
snellen; een schrik dooi rijdt haar gebeente; een
geest gaat voorbij haar aangezigt, en zij hoort eens
ruischende stem, die langzaam en vol nadruk tot
haar zegt:

» Zoo gaat de heerlijkheid der wereld voorbij!"-
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§5.

De terugkomst.

Weinige dagen waren, na dezen beangstigcnden
droom, voorbijgegaan, of de iigtzinnige vrouw, die
alles in liet werk stelde t om de vrees te onderdruk-
ken , hernam, in schijn, hare vorige opgeruimdheid
weder. In de bedwelming der ligtzinnigo vermaken,
verdoofde zij het gevoel van haar hart, en zocht,
duor esne trotsche vertooning van aanzien en rang,
aicli, ais liet ware, boven het denkbeeld, eener mo-
gelijke vernedering te verheffen.

In deze stemming des gemoeds, ontving zij de
lij ding van de gelukkige aankomst der kiel, waarnaar
zij, reeds eenige dagen, met onrustig verlangen had
uitgezien,

Ka eenen langdurigen en gevaarvoiïen togt, was
het den schepelingen eindelijk gelukt, wederom den
voet op vaderlandsehen grond te zetten. Gedurig
hadden de wimpels hen ais naar de bezochte stran-
den teruggewezen, even als of zij een voorgevoel
hadden van het misdadige feit, dat trots en overmoed
roet de lading stonden te bedrijven, terwijl stormen
en. onweders zich tegen den terugtogt Daar ds plaats
hunner bestemming schenen te verzetten.

In de haven aangeland, haastte zich de seheeps-
voogd, zijner gebiadster van alles tijding te brengen,
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Hij verschijnt in hare tegenwoordigheid, en maakt,"
onder de verwachting van deelneming en goedkeu-
ring uit haren mond te zullen hooren, eenenaanvang
piet het verhaal der nioeijelijke reis.

Maar eensklaps ziet hij zich in de rede gevallen,"
en driftig verlangen vraagt: » wat is uwe lading?*.

Op het antwoord: » tarwe," spannen teleurstelling
der overdrevenste verwachting en beleediging der
pnbeperkste eerzucht zamen, en de verslagene
schipper hoort liet bevel eens hoonenden overmoeds:
» wat gij aan een der boorden hebt ingeladen, dat
•werpt gij aan het andere boord weer buiten: laat de
foofzieke zee zich met dien buit vermaken?'

De straf.

De schipper, de onstuimige driften zijner trotsche
gebiedsier kennende, waagde het niet, een enkel
woord tegen dezen schendigen last in te brengen,

sGewoon, hare bevelen uit te voeren, volbrengt hij
ook thans, hoewel met huiverenden schroom den
hemel te zullen vertoornen, den gruwel, waarover
de armen weenen en Gods engelen treuren zullen.

Dat heerlijk tarwegraan, dat in den vruchtbaren
schoot der moederaarde geteeld, door de regendrop-
peîen der hemelsche weldadigheid verkwikt, en dooi?
4e zon der hoogste liefde gekoesterd was; - dal

3



iarwegraan, ten prijs van het zweet der akkerlieden
ingeoogst, en, onder opoffering van rust en veilig-
îieid:, over groote wateren aangebragl; - dat tarvva-
graan, dat duizend hongerige weesjes zou kunnen
voeden, die verlaten op de graven hunner ouderen
schreijen; - dat tarwegraan werd, als een verachte-

•Jijke ballast, in den vloed geworpen!
Blaar deze hoon, den hemel aangedaan, bleef

geenszins ongewroken; de regtvaardigheid dei-
hoogste vierschaar rigtte een gedenlaeeken van dezen
gruwel op de plaats van Let misdrijf op. Hij, die de
bergen verzet ia het hart der zeeën, gaf een weufc
uit de hoogte , en de uitgestorte graankorreion hoop-
ten zich tot eene zandplaat op , die de toenadering
yau groote schepen tot Stavorens haven onmogelijk.
maakte,

Be trotsclie aanranJster des hemels werd, op het
diepst, vernederd; - de ligtzinnige stad verloor
haren rang onder de steden, en de nimmer vruchten
dragende korenaren, die, tuiten hare haven, zich
uit den vloed verheffen, schijnen, nog heden ten
dage, den reiziger, die langs deze eenzanje kusten
kruist, toe te roepen: hoe gevaarlijk het i s , den
rijkdom vaa Gods goedertierenheid ea lioi'de la
verachten (*).

W. SM JO-A'G, WZ.

(*) Zoo luidt het verbaal» De bewerker van àn
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STAVOREN, MET VROUWEZAND
EN HET

ROOBE KLIF*

ISiavoren, de oudste en weleer de grootste eu
rijkste stad van Friesland, de *atel der oude ÏYie-
sclie Koningen , was eene der bloeijendste koopste-
den, zoodat deszelfs ingezetenen groote schatten
verzamelden. In de dertiende Eeuw was het in magt
en aanzien hoog geklommen, maar eene Eeuw later
î>egon deszelfs Woei reeds te verminderen. Volgens
de Kronykschrijvers konde men, tot aan het jaar
1250, met behulp eener plank van Stavoren naar
Enkkuizen gaan. Men leest, namelijk, dat men in
dien tijd, over eene dalie, deel of vondel, van de
eene plaats naar de andere komen koude; doch dit

Legende beweert daarmede echter geenszins, dát
het ontstaan van het Vrowwezand inderdaad aan dit
voorval is toe te schrijven. Men zie liet volgende
stukje. iîed.

3*
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berîgt wordt door anderen tegengesproken, en kan
ook niet waar zijn, vermits toen ter tijd hier eene
drokke scheepvaart door dit water was naar de
Noordzee. - Het grootste gedeelte der stad is in
vroegere tijden door watervloeden vernield gewor-
den, met het vermaarde klooster van ST. ODUX:PHITS,
van hetwelk in de Friesche geschiedenis dikwijls
aielding gemaakt wordt, naar deszelfs stichter dus
genoemd, en in het jaar 838 gesticht. In het jaar
1345 was het nog in wezen, toen WTLI/EM I V ,
Graaf van Holland, hieromtrent eene landing deeds

çxi door de Friezen, in de nabijheid van ïf^arns, op
den 27 September verslagen werd. In het laatst der
veertiende Eeuw is het door de zee verwoest gewor-
den, gelijk ook het Kruier bosch, en het daarbij
gelegen land, in welk bosch Graaf ptoais I I , in het
legin der twaalfde Eeuw, in deze streken zich op-
houdende, dikwijls ter jagt ging, -

Heilige eeuwen geleden sloten verscheidene koop-
steden een verdrag of verbond, om elkander onder-
Jinge hulp en bescherming, ter beveiliging van den
handel, te verkenen. In het Oud-Duitsch heet dat
verbond Hanse, en verscheidene steden ia Nederland
mamen daarin deel. Tot dat verbond behoorde oud-
îrjds pok Stavoren, De kunde der inwoners in de
zeevaart gaf hun een groot aanzien; en hunne zee-
lieden zijn de eerste geweest, die door de Zond in
dg Oostzee gekomen zijn, en vapliier is het, daf

* _ < -
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hunne schepen, met die van Molkv/erum en Hiruk*
lopen, aldaar zeer groote voorregten hadden. Toen
was de weelde en pracht te Stavoren ten toppunt
gestegen, en bezigde men het spreekwoord: dyfor-
winde bernfen Steârum, dat is, de ver-weende, kinderen
van Stavoren,

Men leest in de geschiedenis, dat zij toen de stoe-
pen en kloppers met goud besloegen. Doch men
moet daarbij niet aan de stoepen of Moppers der
deuren denken, maar aan de sioopen of drinkkan*
nen; - deze werden door hen met goud beslagen.

Het ontslaan van het Vrouwezand wordt door dei
Kronvkschrijvers aan de daad eener roekelooze
vrouw toegeschreven. Eene rijke weduwe v name»
lijk, zond een schip naar Danizig, met uitdrukkelijk
ken last, om de alierkostelijkste lading, dáár te
vinden, terug te brengen. Toen de schipper weder-
kwam, en zij van hem vernam, dat hij eene lading
van de beste tarwe inhad, beval zij hem , om de-
zelve , die hij aan bakboord had ingeladen, aan
stuurboord weder in zee te werpen. Zoo luidt kor-
telijk het verhaal. En aan deze zandbank wijten de
genoemde Schrijvers de vernedering en den onder-
gang van Stavoren , en beschouwen dit als eene straf
van God over de inwoners der stad, Het geval
éelve kan waar wezen, maar het is ongeloofbaar,
dat daaruit die zandbank zou zijn voortgekomen.
Langs de geheele Friesche kust vindt men zandban-



ken en platen; en het 'Fromvezand heeft, uit hoofde
•yan deszelfs afstand, weinig tot verval van Stavoren
tijgedragen,

De korenaren, die men zegt, dat op liet J^rowve-
%and groeijen , vindt men eigenlij k op het Roode Klifî
en deze zijn niets anders, dan de gewone en be-
kende helm, (arundo arenaria,) welke men ook op
andere plaatsen, als: Texel, het Flie, op de duinen
Luiten Haarlem enz. vindt, en welker aar naar eene
roggenaar gelijkt. Zij behoort tot het geslacht der
rietgewassen, en is door hare zich wij duitstrekkende
vezelachtige wortelen een geschikt middel, om hef
verstuiven der zeeduinen voor te komen, eü het
zamL-Mj eikander te houden.

Het Roode Kîi/'is eene hoogte, vanwaar men een:

schoon en ruim gezigt; heeft over de Zuiderzee, Het
ligt ten zuiden van Stavoren, niet ver vanhstdorpja
Scharl, Hieromtrent verhalen de Kronykschrijver&
pok vele wonderen , en melden onder anderen van
het werpen van kinderen in eenen vurigen put, ter
bevrediging van den afgod STAVO , (denzelfdcn met
THOR) ven wien Stavoren zijnen naam zoude hebben.
Dit Roode Klif is in vroegeren tijd veel grooter ge-
weest, doch van tijd tot tijd merkelijk afgenomen.
In de jongste overstrooming heeft het weder veel
geleden, zoodat er een aanzienlijk gedeelte is afge-
slagen en weggespoeld, en de rijweg, die over hetzelve
loopt, verder binnenwaarts is moeten gelegd worden,
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Die geweldige overstrooming van het jaar 1825
dreigde Stavoren eene geîieele vernieling» Het haven-
hoofd , in het jaar 1824 hersteld en vernieuwd , werd
uit zijn verband gescheurd, zeepalen werden omgev
rakt en landwaarts ingeworpen ; groote gaten scheur-
den er in de straten, en eene zoutziederij, de
ecnigste nog overgeblevene fabrijk, werd geheel
vernield, -- Het eertijds zoo Woeijend Stavoren iä
thans geheel vervallen; dit verval is door verschil-
lende onheilen en tegenspoeden, door oorlog, da
vernieling door de Spanjaarden in het jaar 1572,'
door herhaalden hevigen brand, door overstroomin-
gen , en de opkomst van andere plaatsen, vei'oor«
aaakt geworden, . •. -

ifflïél



Myn? grooten, dooh reys-gesinden, Vriend

HERO GALAMA.

Ga heen, stout Steegenoot, ga heen,
Dat God u goeden reyz' verleen'

En hoede voor gevaren.
Ga heen', dat u Gods Eng'le-leyd'
In wisse en ware veyligheyd,

Voor onheyl wil bewaren.
' t Sy dat ge suckelt aan den î)am,
Dien &YSBERT eerst met wal omklam,

Die nu 't hooft heft ter woleken,
Als eer 'et trotse Tyrus dee,
En praelt in schepen, over zee,

By tegenvoetsche Volcken.
't Sy LAURENS Beukbosch lockt uw' lust,
Daar 't Spaer 's Druckvinders asch-torab kust

En eerkranst met Laurieren.
't Sy daer de Scheld' d' Bandwerp' Stad sticht'
Daer eer PLANTYNEN, luchtig licht,

Den Druck op 't schoonst verçieren.
't Sy dat ge oock gaet, met wille en danck
By brussche .Brit, of fiere Franck,

By Arna, Pauw en Tyber,
Of lobbert op 't vîoey-kryslalyn
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Van Buytschen Vonau, Elve en Ryn
Öf Spânsch' guld Tacg' end' Yber.

Ga heen, en waer giiy henengaet,
Daer zy ü God ten toeverlaet

In wat ü mach bejeg'nen.
O, dat de wereld vall' te kleyn
Voor uw vernuft- en geest-ryck breyn!

Soo wil 't den Hemel zeg'nen.
't Sy dat ge singt een geestigh. Lied
Of moezelt op een haver-ried

Uw lof-lucht'- maet-gesangen,
Of veerssen druckt in rond ovael,
Uw ze'fgevonden zege-prael,

Die Ghij ten toon meught hangenS
Vaer voort in kunst en geestigheyd.
Dat yder Volck u danck, dies, seyt,

Tot dat ge, moe van reyzen,
In Druckkunsts nutte wetenschap
Geklommen zyt ten hoogen trapp',

Weer om uw' wieg' mengt peyzen.
Dan bied ick u myn rechterhand
Soo 'k leev'. Dan bralle onz.' Vaderland

In Uw' verheven gaven :
't Wyll' Bolsuîn 't hooft tilît uyt den plaseb.
Yan lang' verstorven stoffe end' asch,

Ën siert uw lof, o brave!
Uyt koninglycken grave,

d$56, G. JACOBS,
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Een lader zwoegt om zijn LelaügeHs

En zoekt, door al!er!ei verdriet,
Een goed dat weinigen ontvangen,

Dat niemand dankbaarlijk geniet.
De Gierigheid erkent geen paaien.

Maar groeit bij êel gesteente en goud 3'
Pijnstiüing voedt onheelbre kwaaien,

De Slaaizucht wordt door amten stou!»
Één drift doet aile menschea woelen ;

't Gewin iä zoeter dan 't bezit»
't Genoegen is 't', dat wij bedoelen;

ECÜ schoen , maai- ongenaakbaar wit.
Deca' arbeid bouwt de groots steden,

Doorgraaft das aärdrijks diepsten grond f

Snqdt Thetis rug, met woeste zeden',
En vaaîî het sterflot in den mond.

Deea' arbeid doei do kunstea bloeien,
Ea kweekt ds weetenschappen aaa 5
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(îeen andere, dan cieeze boeien j

Doeo onze Maatschappij bestaan.'
Een zeJre bron geeft heil en plaageBj,-

Men leeft in veela onzekerheênj,
Die 't ïeevcn dagelijks belagea.,

En daagîijks met vermaak bak'oáa.
De dwaasheid dient zomtijds de meusch^îlj'

Zoo wel en beter dan beleid;
Maar om bestendigheid te wenschen t

Die doolicg is vol snhaadiijkheitl.
't Geval verandert alle dagen.

Verkleint het groot, misYsrft het schooh,-
Verkeert triomf in nederlaagen;

Geen Vorst is veilig op den troon.
De Wijze, die 't gebruik der djugen

Doorgrondt, begroet Fortuin, waimeer
Äg vleit, aîs andre stervelingen,

Maar Jaclit op haaren ommekeer»

S. STUXt'



Bezielde flonkerdiamanten,
Die onder Lauraas voorhoofd straalt

En schitterende aan alle kanten,
Den prijs van schoonheid steeds behaalt

Wat 's de oorzaak, die u dus doet blaaken î
Zijn 't niet de tochten van 't gemoed 8

Die uwe aanminnigheid volmaaken,
En sieren met dien hemelgloed ?

Is 't niet een vuur dat allerwegen
Zich uit het hart door 't bJoed verdeelt

En tot omhelzingen genegen.
Die lonkjes en die blosjes teelt ?

Doch raade ik recht, zoo moet ik vraagen
Waarom zij steeds mijn bijzijn vliedt,

Of zou Menalkas haar behaagen?
O Hemel! neen dat denk ik niet.

Kan ik, die alle Veldgodinnen
En Nimfen hebbe om haar veracht,

Niet leenigen haar fiere zinnen,

fc^
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Zoo is 't niet in Kupidoos magt»
Of'zou een Minnaar haar verrieêr^n;

Onwaardig zulk een ed'le vlam ,
Ten waar Jupijn in zwaaneveeren;

Gelijk weleer bij Leda kwam ?
Mijn liefr mijn licht, bedenk Ü nader,

Diane kuste Endymion
En Ida roemt Eneas Vader

Die zelfs het hart van Venus won.

10 April 1757»

S. STIJL.



ÛNSO ZWIER F AM EtAREJV»

Van Waitns, Broetlrenfal dat uiden
weerga vond,

O Waarom zweeft uu) naam geen.
vlarsldgordelt rond !
BrtDXBBIJ-K.

i i an den «aam der VAN BARENS zijn grootsclic
îiBrinnoringen aan grcots mannen, daden en gevoe-
lens voi bonden ; en de roem, welke hunne bedrij-
ven in de staat-, lîiijgs- en letterkundige geschiede-
nis van ons vaderland omstraalt, deelt zich aaa al!o
Friezen en JîecJer'anders issda, Aan dien roem paart
zich eene 3?oogöre lislangsteJlîcj, «aar /nate de voor-
naamste leden van dit gesïacbt door hot ongeluk
vervofgïî '.verden, on wij do grootste bekwaamheden
aan de grootäte rampen zien blootgsste'jiJ,

In den irorigen jaargang van dezen "Voüts-Almauak
is eöna Lcvaisscliels medegedeeld van den Staatsman
en Dich-tcr wttr,E;-,î VAV HABEN", Thans willen wij
onza. lezers eenfge oogenbîikken bij zijnen niet min-*
ds.r voorlrcffoiijken jongeren broeder bepalen,
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CMNO ZWIER VAN HAKEN werd ten jarë tiî'á

geboren te Leeuwarden, welligt op de oude Slins,
in de groote Kerkstraat, welke wij thans, naar bare
latere bestemming, onder den naam van het Oud
Prinsesse-hof kennen. Het vroegtijdig verlies van de
vaderlijke zorg was voor hem dubbel ongelukkig,
dewijl hij door zijne moeder in vele opzigten ver-
waarloosd- , en reeds met zijn achtste jaar door zijnea
oom ntreo aan de opvoeding van den geleerden
Rector ö. w. DÜKHI te Zwolle toevertrouwd werd.
Slet den lof van ijver, bekwaamheid en goed gedrag
rerlrok hij in 1727 van daar naar da Hoogeschool
îe Franeker, waar hij het geluk had van in het huis
van den grootcn regtsgeleerde , Prof. TACOBUS VOORDA
zijne verdere opvoeding te ontvangen, gelijk hij
dezen leermeester ook in 1730 naar Utrecht volgde,

Na de gunstigste ontwikkeling van zijne verstan-
delijke vermogens, en het voleindigen van zijne
studiën, keerde hij in Friesland terug, vyaar hij zich
spoedig mat do vriendschap en het vertrouwen van
Prins \vn.r,EM IV vereerd-, en zicli weldra de aan-
zienlijkste ambten aangeboden zag. Ata Burgemeester
van Sîooten, Lirl van Gedeputeerde Staten, en namens
die Stalen achtervolgers Lid van de Raad van State,
van ds Admiraliteit te Amsterdamen van de Alge-*
meene Stalen, viel hem niet alleen de lof van groote
bekwaamheid te beurt, maar gaf hij ook eerlang een
ongehoord bewijs van zijne onbaatzuchtige vader-
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Sandsîiefde, Want tot Commissaris Generaal van de
Zwitsersche en Grizonsche troepen in dienst van de
Nederlanden en tot Minister Plenipoientiaris bij de
Protestantsche Zwitsersche Kantons benoemd, schold
bg den Staat, uit aanmerking van deszelfstoenmalige
geldeloosheid, eene sorn van vijftig duizend Gulden
kwijt, welke hij wegens zijne zending derwaarts
bad te vorderen. Geen wonder derhalve dat aan
hem, die, verre van rijk te zijn, de belangen des
lands op zulk eene wijze behartigde en deze wist te
Verbinden aan die van het Huis van Oranje, onder
velen ook nog de belangrijke waardigheden van
Gedeputeerde te Velde en Ambassadeur op den Yrcde-
handel te Aken werden opgedragen.

Eindelijk zag hij zijnen vurigsten wensch en zijne
ijverige pogingen in de verheffing van Prins WILLEM
tot Algerneenen Stadhouder vervuld. VAN IIAHEK
vergezelde hem op den togt naar en de heugelijke
intrede in Amsterdam, op Hemelvaartsdag" van den
jare 1747. Hij deelde in 's Prinsen geluk evenzeer
aîs in zijn vertrouwen en in zijne ontwerpen ter be-
TOrdering van het welzijn van den Staat. Doch hoe
kort was deze vreugde! Met den dood van wil»-*
XEM IV zonken het geluk, de rust en het genoe.en
van VAN HAREN mede ten grave. Prinses ANNÁ
Heef hem nogtans bij voortduring blijken van hare
Vriendschap en gunst schenken ; en deze waren voor
hem, vooral in zooverre van waarde, als zijne
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benijders en vijanden daardoor teruggehouden wer-
den, om hem openlijk met hunne vergiftige pijlen
aan. te vallen. Zoodra evenwel had de Prinses de
oogen niet geloken , of de dag des kwaads, der
versmading en vervolging, brak voor hem aan, en
ondervond hij, wet zijnen broeder, de waarheid van
deszelfs woorden :

Dan wordt een dwaas op uwen stoel verheven ,
't Geweld verwoest uw erf, de laster verwt uw kleed;

Geen vriend durft zich naar 't huis begeven,
Daar 't bleek gebrek den vloer betreedt.

De rampen toch, welke VAN HAREN in en na den
jare 1760 troffen, liggen op zulk eene geheimzinnige
•wijze gewikkeld in omstandigheden, kabalen en
personen, dat men derzelver oorzaken gaarne der
vergetelheid wil toewijden(l). Hoe moegelijk het
beoordeelen van deze zaak ook zij - zij wordt veelal
dus voorgesteld, dat de Hertog-vaa__SaäîJWijÄ-^o/-
fenbuttel tot oppersten Voogd en Consulent van den
minderjarigen Prins WILLEM Y en tot Opperbevel-

(1) Twee onlangs uitgegevene werken hebben zicïi
zoo vrijmoedig over deze zaak verklaard, dat wij
den des begeerigen lezer liever derwaarts verwijzen.
Wij bedoelen : De Kracht der Christelijke Godsdienst
in Karakterschetsen uit de Ned, Geschiedenis, {Amst.
d8S4) He dl. bl. 273, en het Al^. Woordenboek der
Zamenlevmg, bl. 718,
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hebber van de Krrjgsmagt aangesteld, om staatkuü^
dige redenen eenen haat legen VAN IIAEEN had
opgevat, zoo verschrikkelijk en wraakgierig, als
waarvan de geschiedenis ooit gewaagde. Gretig nam
liij dus eene familie-twist, tusschen VAN HAREN en
zijne kinderen ontstaan, te baat, om eene kabaal
tegen hem te smeden, en hem te beschuldigen va»
eene misdaad, welke de Heidenen zelfs verfoeiden.
Het doel, om VAN HÀRÏÏM plotseling uit alle bewind
te slootcn, werd in zooverre bereikt, dal hij ziet
alleen ia het bezit zag gelaten van zijn voorvaderlijk
ambt van Grietman van J?~eslsielhngwerf te Wolvega.

Maar niet genoeg- dal de kwaadaardigste aantijging
hem van zijne eer beroofd, van zijne kinderen ver-
wijderd en van zijne rust verstoken had. Uit eene
gewelddadige inbraak in zijn huis in 1769, door
lisden, die blijkbaar een geheel ander oogmerk had-

- den. don- -olfi~Tê~sîéTëa ; uîFcleD plotseling ontsîanen
brand in zijn huis te Wolvega in 1777, waarbij hij
nevens zijne goederen eene kostbare boekerij, de
vrucht van 43 jaren verzamelens, verloor, en uit
vele andere grieven scheen liet te blijken , dat men
het, zoo al niet op zijn leven, dan toch op het
beniagtigan en vernielen van geheime stukken toe-
legde , welker inhoud zijnen vijand konde schaden.
En toen tui de grijze staatsman met de zijnen te
middernacht zijne woning ontvlugten- en haa» es
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geven moest; - toen hij , daarbij even bedaard en
gelaten blijvende, iemand de grootste verbazing
hoordo betuigen over deze bedaardheid, bij heî
verliezen van zulk een' lctterschat, wat antwoord
gaf hij toen ? » Indien mijne boeken mij niet geleerd
hadden in tegenspoed gelaten te zijn,'dan hadden
zij mij weinig geleerd." Slechts iwee jaren over-
leefde hij deze ramp. Op den 2 September 1773
scheidde hij van een leven , waarin hij aan de uiter-
sten van schitterend eerbetoon, bij het wegen van de
lotgevallen van volken en staten, en aan de diepste
vergnizing en miskenning hadblootgestaan. Zijn stof-
felijk deel werd in de familie-kapel, aan de noord-
zijde van de kerk van <St. Anna Parochie) bijgezet.

Hoezeer VAN HAKEN reeds vroeg" h\rj\ion r a s

groote wetenschappelijke bekwaamheden gegeven-,
®n misschien hieraan ten jare 1734 in 21-jarigen
onderdom reeds zijne benoeming tot Historieschrijver
van Friesland te danken had , v/aren cie menigvuldige
belangrijke v/aardighcden en werkzaamheden in het
Sîaatsbestunr oorzaak, dat hij gedurende de dagen
zijner grootheid niet aan de bearbeiding van eenig
letterkundig werk konde denken. Evenmin had hij
gedurende de eerste vijftig jaren zijns levens eenig
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hlijk van de beoefening der dichtkunst gegeven.
Maar in de dagen zijner miskenning, toen het hem
in de afzondering te Jf^olvega bijna niet meer ver-
gund was het vaderland met zijne uitstekende be-
kwaamheden te dienen - wilde hij echter zijne krach-
ten aan den roem des vaderlands wijden. De oude
en verachte staatsman greep naar de lier, en - oNNO
ZWIER VAN HABES werd Dichter.

Behalve twee voortreffelijke Treurspelen, Agon^
Sultan van Bantam en Willem de eerste, benevens
een Tooceelstak, Pietje en Agnietje of de Voos van,
Pandora, hetwelk door hem met zijne kinderen op
een in den tuin van zijne woning \ an geboomte
vervaardigd tooneel is uitgevoerd, - schreef'bij hier,
ter vereetivviging vat) de verdiensten onzer vaderen
in den strijd tegen Spanje, het beroemde dichtstak
de Geuzen : eene verzameling van lierzangen, welke
door al onze tegenwoordige kimstregters wordt ge-
roemd als » een uitmuntend en eclit vaderlaodsch
kunstgewrocht; een der schoonste en verhevenste
sieraden onzer dichtkunst" (2); als een » meester-

(2) Zie siE&ENBEEE, Geschiedenis der Nederland"

sche Letterkunde, bl. 256, en vervolgens VAN KAM-
P E N , Geschied, der Ned. Letteren en 0''eienschappen,
He dl. bl, 152. Allçs wat vervolgens omtrent dit
onderwerp eenige belangstelling verdient, wordt ge-
vonden in de uitmuntende Fragmenten over hei Ge-
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Stuk van waarachtige Poëaïj , dat, waar men het
opsla , ieders hart met warm gevoel voor Vaderland j
Vrijheid, rnenscîienwaarde, Godsvrucht en deugd
doordringt. VÁN HA&JGN plaatst zicîi op een hoog
standpunt: hij overziet de wereld, de menschheid
in 't groot, en juicht de overwinning der Nederlan-
ders toe, omdat zij een trap is tot verheffing van
ons geslacht door lijden tot geluk en volmaking.
Zijne groote kunde in uitheemsclie landen en Volken
doet hem daarbij, en in de vergelijkingen, en m de
schilderingen, groote diensten." Het Gedicht werd
voor het eerst onder den titel: Aan het Vaderland,
als eene ruwe schets in 1769 uitgegeven en in 1771,
1772 en 1776, telkens vermeerderd, onder den naam -
van de Geuzen herdrukt, » Het begint met Neêrlands
verdrukking door de Spanjaarden, de aanbieding
van liet smeekschrift der verbondene Edelen, - AlVA's
komst en wreedhedea, en gaat dan over tot het
hoofdonderwerp, de komst der Geinen voor den
Brielle en de verovering dier stad. Van hier af
verlaat de Dichter de Geschiedenis, en vlecht een
aantal Episoden in, zoo als de droom des Prinsen,
liem door God toegezonden , en die de toekomstige
grootheid van Nederland aan het oog zijnçr ziele
vertoont (7-12 Zang); DE IUIÇ'S gezantschap naar

slacht der VAN HJXENS, van mijnen vriend j . H.
ÏÏALBERTSMA.



'Mngeland; het verhaal van ROZEMQND ; herinnering
aan AMMJEIDJÎ (22, 23 Zang) enz. ~ De komst
des Prinsen in Holland eindigt het Dichlsluk, aan
hetwelk wij, indien men den aanhef slechts uitzon-
dert, ongaarne den naam van Heldendicht souden
ontzeggen." ,

Hoe hoogst laooijelijk liet zij, uit een dichtstuk
vau zoo langen adem, waar do schoonheden van
verschillenden aard elkander als verdringen, eenige
proeven mede te deelen, geeft echter de wijze vao
behandeling aan den anderen kant weder gelegen-
heid , om eene keuze te doen uit de verschillende
Episoden of tusschenbedrqven , welke hierin de aan-
genaamste verscheidenheid te weeg brengen, Onder
deze bekleeden de heerlijke aanhef, die van den
jongeu THOMAS, van KOCHUS in den Brie! geboren,
van den zeetogt van DB R I J K , œaar bovenal die van
HozEMOND, de vrouw van den Zeeuwschen zeeheld
i)B LASCS, de eerste plaatsen. De laatste vooral,
juct derzelver toevoegsel, heeft de bewondering van
kenners in die male weggedragen , dat zelfs de ge-
leerde so'syiu-NG - niet wenscht, maar in waar-heid
geiooft, dat » ieder land 'm Holland dia van buiten
kent!" Koe wel dit overdreven en de Geuzen over
't geheel moeijejijk te verstaan is, wegens den ineen-
gedrongen' rijkdom vau zakea en de geleerdheid des
Dichters, willen wij, om de kennis aan » dit juweel
der dichtkunst" (zoo als cis Heer EALBEUTSMA IJÇE
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ooemt) bij onze laudgenooten te bevorderen, hetzeivü
hier mededcelen. Wij merken daarbij op, dat het
slot eene treffende hulde bevat aan 's dichters hoog-
geschatte echtgenoot, Yrouvve SAEA A I E Ï D A VAÎT
HULST, en te gelijk doelt op den boven vernielden
aanslag op zijn leven, welke îicm bewoog tot eene ver-
vroegde uitgave van het dichtstuk , » waaraan hij over
dag werkte, terwijl hem zulke nachten werden bereid,"

Maar niemand heeft ia Veere's mallen
Biet meerder angst den avondstond

En naderende nacht zien vallen.
Dan gij ,. deugdiïjke Rozemôud!

't Is juist acht jaren thans geleden ,
Dat Rozemond , beroemd door zeden,

Haar trouw, de Lange! aan n verbondj
Dat gij , gelukkigste aller menscheu !
Genoot het toppunt uwer v/enscheu

ïn 't blij bezit vau llozemond-.

't Is waar, wanneer de lentedagen,
Voor 't eerste blijk van zonnegîocd,

Verdwijnen doen de winlervîagen,
En 't licht herzockt den Kcurdiclieii vloed s

Dát jaarlijks uwe nijvre zorgen
U, maanden lao^, voor 't oog verborgen

Yaa uwe vrouw en hi.lsgeïiî;; -
Blaar \felk eea vreugde in aajaars iijdeo.
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Als vader huis en vrouw verblijden
"En voeden kwam door zijn gewin!

Hoe vrolijk gleden dan alle uren
Yan 't weer vereende jonge paarï

Als in de koû, bij goede vuren.
Zij tellen de overwinst van 't jaar;

Als, zamen aan den disch geseten,
Ka vroeg en matig avondeten,

Bij 't langzaam nadren van den nacht,
Zij hem verhaalt wat kindren zeiden,
Die om zijn afzijn dikwijls schreiden,

En welke troostreên zij bedacht.

Of wel als hij, in 'Kerstrjds rusten,
Op zeekaart toont aan Rozemond,

Waar deze reis, op Groenlands kusten,
Ce beste nering zich bevond (3), -

Hier, zegt hij, ziet men Helda branden ;
Dáár was ' t , in ijs, op Spitfefaergs stranden,

Dat storm ons 't noodgebed ontwrong;
De Hemel, in deze oogenbliklcen,
Zag mij alleen voor u verschrikken! -

Haar oog en hart voigt zijne tong.

(3) Het woord nering wil in de Groenlandsch
visscherij zeggen de plaats, waar de schepen d
meeste visch vangen of hopen te vangen.
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Zoo iang de Dwinglandij, aan 't woeden,'
Noch wederstand noch palen kent,

Was 't hare zorg, voor drift te hoeden
De Lange , aan haren raad gewend.

Doch als nu God, getergd door Spanje;
De Vrijheid loonde bij Oranje,

Was zij ' t , die moedig haren man
Vermaande, in krijgs- en zeegevaren
Zijn bloed en leven niet te sparen,

Waar God en 't Land hem roepen kan.

Zij zeide : » ik za] nooit overleven,
Mijn waarde en dierbare Echtgenoot!

Den dag, die u den dood zou geveH
Voor 't Vaderland, op kust of vloot j

Blaar 'k wensch het einde mijner dagen
Veeleer, dan dat de Sparsjaards zagen,

Dat voor gevaar de Lange beeft;
Of ik 't verwijt zou moeten hooren,
Dat laffe rust hem kan bekoren,

Als 't Vaderland hem noodig heeft."

Hij antwoordt: » O mijn zielsbeminde!
Mijn welzijn is altijd gewis,

Mits Rozeniond slechts ondervinde,
Dat haar' de Lange waardig is.

Ik ga voor Godsdienst en de Landen,
Voor Rozemond en onze panden

&
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Dè Vrijheid zoeken of - den dood;
En 't zal Oranje nooit berouwen
Hetgeen zijn wil mij mag vertrouwen,

In Zeelands, zijn' of Geuzen nood."

Hij scheen nog meer te willen spreken,
Maar 't oog, gezwollen, toont een' vloed

Van vocht, gereed om door te brekep,
In weerv/il van zijn' fieren moed.

Uoch Rozemond durft vrqlijk storten
Die tranen, welke ons leed verkorten s

Een kus scheidt haar yan haren man,
Een teedre kus, die op de lippen
Bun beider zielen zaàm doet glippen,

En echte min slechts geven kan.

tweedragt, uit de Hel ontsloten
En tusschen krijg en wraak gezet,

Door feare toorts en 't Woed, vergoten,
Rivieren, kust en dampkring smet,

Vult zachte vree (der deugds beloonjng),
O Rozemond! uw hart en woning :

In beide is alles even rein.
Geen driften gaan in 't harte z*weven,
Geen weelde stoort de rust van 't leven;

Pet æedig hftis is net en klein.
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Drie kindren, lieve en waarde panden j
Gewenschte vrucht van hare trouw,

Versterken nog de hechte banden,
Zoo heiiig bij de kuische vrouw.

Haar oudste zoon, nu zeven jaren,
Spreekt reeds van over zee te varen ;

Het meisje speelt bij moeders schoot.
De meerdre gunst schijnt haar te spijten.
Wanneer de moederhand, op 't krijten

Yan 't zuigend kind, de borst ontbloot»

Een weinig melk, een weinig water,
Met meel en eijeren gemengd,

Geeft d' eenen vroeger, d' ander' later
Het voedsel, eerst op 't vuur gezengd.

Terwijl is moeders oog aan 't dwalen,
In twijfel, waar zij !t meest kan pralen j

't Is echter of zij 't hoogste prijkt
Met hem, die 't eerst haar is gegeven.
Die 't verst gevorderd is in 't leven,

Die 't meest naar haren man gelijkt.

De buijen, die zich laten hooren,
't Gehuil der winden in de lucht,

Komt deze zoete vreugde storen.
Veroorzaakt menig bange zucht.

» Wie weet," zegt zij, bij zwaren regeffj
» Wie weet, waar hij nu is gelegen

4*
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Of zwerft, verwaaid in holle zee!
Zij spraken laatst van uit te varen
En nergens Spanjes vloot te sparen,

Zelfs niet op Englands kust of reê!"

O, dat men tijden mogt beleven.
Dat iedre zwakke jonge vrouw

Voor haren man niet altijd beven,
Qf zorg voor Weezen voeden zou!

Voor Weezen!« . . . . Rozemond , bewogen.
Voelt tranen schittren in hare oogen ;

Haar hand veegt die weer spoedig af»
En de oudste kindren lçten 't spelen,
Om door hun zoentjes 't leed te helen,

Die ieder vreesde dat lig gaf,

Die kindren eischen nieuwe zorgea;
De Jundscbheid vordert vroege rust;

De aanstaande nacht zal voor den morgea
Bereiden nieuwe, kracht en lust.

De moeheid blijkt alreeds aan 't gapen j
Een kort gebed verhaast het slapen:

Dia slaap is zuiver, ongestoord.
Wij! Rozeniond, diep in gedachten
Op 't zeemanslot, in zulke nachten

Met siddring eiken rukwind hoort.
o

|îaar; denkt zij, wat kan 't zorgen helpen;
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Hij is, o G-od ! in'nwe band,,
!t Zij hem de golven overstelpen,

Hetzij zijn pligt hem vinde aan land.
Ik rooët voor deze kindren leven :
îtfu nog de borst aan 't klein' gegeven!

En als de lamp is uitgebJuscht,
Keert Rozemond zich in gebeden
Tot 's Hemels goedertierenhedeö $

En hare slaap is ook gerust.

Dyie-en-twintigste Zang*

O Seraphims! Zelfstandigheden,
Die, zwevende in het eeuwig licht,'

Op dezes aardkloots donkerheden
Somtijds laat vallen \r?r gezigt!

Als voor uw oog de Deugd op aarde
Met Godsvrucht zich en schoonheid paarde,"

Voelt dan uw wezen meerdre vreugd ?
Of is er, op der menschen paden,
In hunne levenswijze en daden

Het minste niet dat u verheugt?

Maar welke is van de schouwtooneelen,
Die 't menscbdom aan uw oog ontdekt,

't Geen 't allerminst u kan vervelen,
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OF 't allermeest genoegen wekt ?
Het is, wanneer de moeder borsten
.Verzachten eigen kinders dorsten

En voeden 't kroost, dat God haar gaf;
Als zij haar teedre zuigelingen
Bewaart voor melk van vreemdelingen,

En weigert aan 't ontijdig graf!

Gelukkig Lij, aan wien in 't leven
De voorspoed dat genot deed asienj

'Aan wien de Godheid heeft gegeven
Een vrouw, die driften kan gebiên 5

Die ' t bloeijend schoon der maagdejaren
'Yoor nare kindren wilde sparen;

Die, bij de dàrtle rei gelaakt,
En weelde en wereld durft verachten,
3£n , onder 't qvrig pligtbetrachten,

Haar huis der zaclitheids woning maakt»

Wie kan 't genoegen ooit beseffen
Yan hem , die zulk een lot geniet,

Die, als vervolgingen hem treffen,
De stille deugden om zich z ie t ! . . . ,

Maar hoe ! reeds blozen uwe koonen?
Ik zal die zedigheid verschoonen,

O Adeleide ! ik noena niet wien;
Doch voelt men 't vuur in verzen gloeijen,
Zoo hart en woorden zamenvloeijen,
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Ik schilder 't geen mijne" öogen Jtièïüî

Zij zien wel niet die frissche wangen,
Waar roos en lelie voor verdween,

Waar jeugd en schoonheid bij gevangen
En veertig jaar geketend scheen;

Maar nog is voor mijn geest gebleven
Üw allervriendlijkst medeleven,

ü w weldoende inborst, heusche mond;
Zoo komt, na Phebus gulden stralen,
De maan in zilvren luister pralen,

En siert een' lieflijke avondstond, -

Misschien dat Haat, na "korte dagen,
Bij Neerlands rust, en man en vrouw

Door moorden doet ten grave dragen,
Bij kindren en k'ndskindren rouw, , i « ,

Zoo echter mijne lier mag leven
En 't lijdend hart vertroosting geven

Of ooit kan sussen ongeneugt';
Gun dan, o gij, dien Nijd deed bukken,"
Een zucht aan beider ongelukken,

Een traan aan Adeleides deugd!

Voor wij van dit beroemde dichtstuk scheiden,
kucnen wij niet onvermeld laten de menigvuldige
schoone en krachtige gezegden, als zoo vele lessen
van, wijsheid en godsvrucht, waarmede het geheel,
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gelijk trouwens al zijne werken , doorzaakl is. Ziet
hier een klein getal dergenen, welke wij ons het
eerst herinneren :

Geen bloed kan glorierijker vloeijen,
Dan 't geen het Vaderland bevrijdt,

.Want daar de Vrijheid is verloren,
Is 't Vaderland een ijdle naam.

Hij toch, wien eerst de deugd bekoorde
En de eer tot dappre daden spoorde,

Was de eerste en waardigste Edelman,

O nlensch! gedenk, in alle zaken,
Hetzij gij dient of wel gebiedt,

Graveer op ' t diepst in uw geweten,
In weelde ôf in gebrek gezeten ,

Dat u de Godheid altijd ziet.

De Godheid ziet geheime smarten,
Zij hoort den zucht, dien kommer zendt;

Z'rj leest in 't doolhof onzer harten
Begeerten, ons nog onbekend.

O wie gij zijt: in God te vreezen
En aan den mensch behulpzaam wezen,

Bestaat alleen de ware deugd.



69

Zoo ge eeïi van tweoën moet verkiezen.
Of Vrijheid , of uw bloed verliezen.

Verkies, o Jongüng! liever 't graf.

De Vrijheid reist in andre Landen,
Het Friesche hart heeft zij ter woon !

Maar waar zouden wij eindigen, indien wij deze
uittreksels voortzetten en de belangrijke lessen mede»
deelen wilden, welke voorkomen in zijne losse ver-
zen en bijzonder in de verschillende Lierzang-oii i
ds Staatsman, de Koopman, de Wrijheid, Vaarwel!
de Schimmen en anderen, meest aan zijne zonen ge-
rigt! Zij bevatten een' schat van levenswijsheid,
geiijk zijne Aanteekeningen op de Geuzen van gron-
dige geschied-, land- en volkenkennis. Hierin en in
zijne overige hoogst belangrijke proza-werken, als:
het Leven van J. Kamphuis, Van Japan (eene ver-
dediging van 't gedrag der Nederlanders aldaar),
Proeve van eene nationale zeedclyke Leer-reeden, maar
bovenal in zijne welsprekende en krachtige Lykree-
den over WIZLEM de vierde, leeren wij VAN IIABEN
ook als proza-schrijver van eene gunstige zijde ken-
nen,, die wel door kortheid somtijds duister wordt,
en den geslepen' vormen de kiesche taal zijner tijdge-
nooten mist, maar die ons door rijkdom van zakea
en fierheid van voordragt daarvoor ruimschoots
schadeloos stelt. Vandaar dat aau VAN HAKEN, én
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als dichter én als proza-schrijver, de eer wordt toe-
gekend, van met zijneu beroemden landgenoot SIMON
STYI* dat nieuwe on bloeijende tijdperk voorde Keder-
landsche Letterkunde geopend te hebben , hetwelk
•wij in deze eeuw zulk eeue roemrijke hoogte mog-
'teïi zien' bereiken.

Bepale» Vij 015 ten slolle tot lietgeen ons van
's maas karakter, hoedanigheden en voorkomen ge-
sneld wordt.

Volgens zijnen lîj'kredenaar NAUTA, Predikant te
W^olvega , blonk hij uit in bijkans alle soorten van
geleerdheid, Hij sprak verscheidene talen zeer vaar-
dig , en nog meer verstond hij er. Hij was een groot
geschiedkundige, zoowel in de algemeene en kerke-
l\îke , als meer bijzonder inde vaderlandschehistorie.
Als doorkneed staatsman, door VOORDA en FAGET.
gevormd, was hij te gelijk een uitmuntend reglsge»
leerde, wijsgeer , natuurkundige en zelfs godgeleerde.
'Al deze wetenschappen beoefende hij met eene
liefde, eene geestdrift, welke hij door gemeenzaam
onderwijs zocht over te gieten bij zijne tien kinde-
ren , die hem dan ook met den hoogslen eerbied
beminden. Niettegenstaande de beschuldiging, op
îiem geworpen, droeg hij den roem wegens zuiver-
heid van zeden, eerlijkheid van. bedoelingen enregt-



71

Scliapenheid van wandel met zich ten grave. Want
Bij betoonde door daden, hetgeen hij van Prins
"WiLLEM I. zeide: » En liij ging voort met eens
deugdzaam leven te leiden, hetgeen de• verzekerstsî
wraak is legen Lasteraars voor een' eerlijk man, die
zich. in 't openbaar heeft gezuiverd, en de eenigste»
wraak, die aan een' Christen geoorloofd is"(5).

Zijn uiterlijk voorkomen was groot en forsch, van
houding deftig, doch bij de ontmoeting minzaam ea
dîenstvaardig; terwijl zijn open gelaat ons gaarne
geloof doet slaan aan zijne kîagt, dat zijne rondbor-
stige openhartigheid hem vele onaangenaamheden

, bezorgde.

Ziet daar eene zeer onvolledige schets van het
leven en de verdiensten van een' der grootste mannen,
waarop Frieskind roem draagt, Nochhooge geboom-
t e , noch schitterende bekwaamheden en uitstekende
zedelijke eigenschappen verzekeren ons duurzaam
levensgeluk. Dit bewees en ondervond VAN HAKEN»
De hooge torens worden door velen gezien, en vaak
liet eerst door den bliksem getroffen. Wie daaren-
boven slechts eem'germate de, van alle rege's afwij-
kende gemoedsgesteldheid van den waren Dichter
kan gissen, en zijne hevige driften, sterke liartstog-
ten- en fijn gevoel, waardoor Lij zich als menscb

(5) Ophelderingen van de Geuzen, Ze Zang.
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jbovebal Van anderen onderscheidt, in aanmerking
fteemt, - hij zal die hoogere roeping en dien gevaar-
lijken toestand, waaraan zöo zelden áardsch geluk
verbonden is , niet benijden, maar omzigtig en toe-
gevend zijn bij het beoordeelen van zoodanige men-
schen, of, wilt gij , verhevene wezens, die ieder
uur door hunne aangeborene zucht tot overdrijving
aan allerlei gevaren blootstaan. In de bewondering
over de staatkundige, wetenschappelijke en dichter-
lijke verdiensten van dit edel broederpaar mengt zich
somtijd1*; een traan van -weemoed en medelijden over
hun lot; - doch deze onteere hunne nagedachtenis
niet, omdat wij naauwelijksia staat zijn hunne waarde
te schatten en de roerselen hunne* handelingen zoo
min als hunne hoogere genie tingen te bevroeden.



Ö God! dy tuwzen tuwzen wradden
Kin om elckoar oon 't i-ôlljen hâden,

In kreft oon harre wurking brocht; -
Dy, der uwz eag nin eyu kin fynne
YD 't wradruwn, wer nin sinnen schyne,

Oon 't Waet 't oonwezzen fielen dôgt;

Y! op waems winck uvvt 't hol der bergen,
Dy mey har kruwn de Hymmel tergen,

len streain fin svvevel breekt in hriedt;
T ! dy de Jannen siiiig mecket,
Wer 't suwde-wyntje bortlyck vp;ecket,

in de ruwckrykste Imiwden fiedt.

Y! dy oon tuwzen tuwzen djierèn,
Dy krielend op ien stof ke tieren,

Jins ginste schinst mey mylde hân ••
ö God! dy alles iens het mecke,
In fen dy tyd óf hosck bewecke,

Forjit dogs naet uwz Heytelân '



Dö morgenzon Bestraalt den trotschen Philistijn,
En schittert op het staal van harnas en helraetton,
Van speer en oorlogszwaard met wondersclioonen

schijn,
En blinkt selfs op het schuim der brieschende ge-

netten.

Zijn oog, soo voi van moed als trotschheid, straalt
als z i j .

En sneit 4e ruimte door, die, Giîboa!' uw bergen
Van Sunems vlakte scheidt; zijn ros, zoo trotsch als hij ,
Schijnt snuivend nieê zijn moed en zijn geduld te tergen.

Het woeste krijgsrranoer - der wagens wild gedruisch -
Be schelle krijgslrotnpet, die ver zich reeds laat hooren,
Dit al beweegt zijn hart, gelijk het windgeruisen,
Bat op liet onverwachts de rust der zee kooint storen>

Meer langzaam trok de dauw van Gilboa omhoog,
En ia den morgenglans ziet SAITLS doffer oog
Zich 's vijands legerniagt tot eenen strijd onlwilsk'len,
Die zijn zwaarmoedig hart piet als voorbeeo kan
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Vergeefs dat d' aanblik uog eens legers heinbejielt,
Dat op de heuvelrei gewapend neergeknield,
Door Priesters bijgestaan, d'Almagtige gaat bidden,1

Dat Hij ook in den strijd mag wonen in lum midden.

Hij weet het, God, de Heer, die de overwinning geeft,
HeeXt om zijo wrevelmoed en trotschheid hem ver-

stooten;
De nacht, wiens vaal gewaadnog over 't Westen zweeft,
Heeft over zijne zie] verschrikking uitgegoten,

Hij heeft het zwart gordijn der toekomst weggescheurc!
Met een vermeetle* hand - geheimen willen weten,
Berustende in het graf- Gods laatste gunst verbeurd -,
Omdat hij 't laatst bevel des Heeren had vergeten.

Bleek, steunt hij op zijn zwaard - de brave JONATHAN
Staat aan zijn regterzij - ter linker d' andre zonen,
Wier moed geen krijgsgevaar - geen dood -.*erscbrik-

ken Kan,
In welk een Vorm » welk uur - waar hij zich raag

vertoqnen.

» Het is gedaan! mijn bloed! mijn geest is uitgeblnscht!
»De schim van SAMUËL heeft uit het graf gesproken;
»Mijn ongeduld , mijn' vrees verstoorden zijne rust,
» Yergeefs! hij heeft mijn hart, - a!s ik zijn slaap -

gebroken.



s Niet zonder roem nogtans vall' sAtx în deez' strijd !
» Mijn dood zij HEM genoeg, dis lust had aan mijn smar-

ten ,
3 Dien ik verlaten heb, helaas! smts langen tijd -
» En tocli Wiens wraak mijn hart steeds siddert uit

te tarten!

»Mijn troon! - Wat nut dat ik thans voor hem strij-
den zou ?

it Neen ! Sleclils de Magtige voert rnij den vijand tegen ,
» Opdat hij dooden zou - de bron van Isrels rouw „
» En daarom lieeft dit hart zijn moed niet weer her-

kregen,

J) Het zij zoo , daar ik niet den Hemel kan weerstaan ; -
» Kon ik 't - men zou mij zien - niet bleek en afgevallen,
s Gelijk een bloem, die storm of hitte ncderslaan,
» Maar, als Sk was - de schoonste en dapperste van allen!

»Nögtâîïs, gaan wij ten strijd - doet uwen pligt -
vaarîwel!

»'k Zocht Isrels heil - zoo niet door God-toch door
mijn daden,

»ï)le 't nooit vergeten zal - de vijand nadert snel -
» 'k Mag sneuv'len - maar mijn zwaard zal niet mijn

arm verraden!"

Eea donkre woeste blik volgde op zijn lasirend woord,
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Met angst en weemoed door zijn JONATHAN gehoord.
«Barmhartigheid, o God!" - was't antwoord, dat de

lippen
Des jonglings over 't veld van Sunem deden glippen;

En 't helder oog, waarin een traan van droefheid zwom,
Terwijl de trouwe ziel tot God den Heere klom,
Deed zien, dat nog de hoop zijn hart niet was ontweken,
Dat God, door 's Vaders zwaard, zijn erfvolk nog

zou wreken.

Gelijk een wilde storm genaakt het krijgsgerucht -
De schok der legers dreunt en davert door de lucht -
't Gekletter van het zwaard op helmen en kurassen -
De pijlen van den boog, die Moedig't hart verrassen -

Het gonzen van den slee», dîo in Kot f oorlinofd dringt -
Het wolkend stof- dat digt de strijders heeft omringd -
't Getrappel van het ros, dal; opvliegt in de speren,
Die zijnen moed - zijn drift en ruiter dreigend keeren —

't Gekerm der stervenden - 's verwisnaars zegekreet,»
Met bloed betalend', wat hij zich te vroeg vermeet ~
Dit alles moet den moed , maar ook de wanhoop melden
Der strijders, die vergeefs den dood in de armen snelden,

De Godheid sprak! - Waar is de magtige, die Hem
Zou wederstaan ? Waar is de dappere 5 wiens stem
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De zege zou gebièn, waar Hij de vlugt bepaalde?
Kracht, moed, beleid, wat aî, dat voor zijn arm nieî;

faalde,

Wat a!, dat uîet bezwijkt, wanneer de Heer 't gebiedt!
't Hoogmoedig Israël, dat Hem te dwaas verliet,
Gevoelt des Eeuwgen hand zwaar op zijn legers druk-

ken,
Eu ziet de palm des roeras en zege zich ontrukken, »

Heet brandt de middagzon - maar heeter vlamt de strijd;
De grond vertrapt - verschroeit, drinkt 't bloed dei-

jongelingen Î
0e golvende banier des vijands wappert wijd
Ia rangen, die zich wild en ordeloos verdringeö.

Een schutter treft het hart van d' edîen JONATHAN :
Het sieraad Isrels viel - de boog ontzonk zijn handen,
Wiens pij! nog nooit het hart gemist had van zijn man -
Maar zacht ontbond de dood des jonglings Ie vensbandea,

Als eene jonkvrouw met gitzwart neerhangend haar,
Dat door den zomerwind is uit elkaar gedreven,
En op zijn adem golft, zoo vliedt ook Isrels schaar,
Ontbonden door het zwaard te vreeslijk opgeheven.

De Irötsche Pliilistijn vervolgt en slaat haar neer,
Gejijk de maaijer door zijn zicht het rijpe koren j
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Zijn schutters dringen voor, gelijk een golvend mee?; -
Hoe velen zien voor 't laatst het lieflijk zonlicht gloren !

De braafsten slechts nog niet bezweken voor den Loog,
Wiens pijlen soms het licht der gloênde zon verdonkren,
Zien nog een laatste straal vaa edler hope flonkren -
Vergeefs! zij vallen meê als de ad'laar van omhoog î

Wie staat op gindsche hoogte en 't hoofd ter neer-
gebogen? -

Het schijnt dat diepe smart zijn leden beven doet -
Zijn helm ligt op den grond - wild flonkren nog zijne

oogen ~
En vloeit niet op de plaats, waarop hij staat - zijn

bloed?

Wat zoekt hij in den drang des legers, ijlings vluchtend,
Gelijk de duif, die op de rots den sperwer vliedt ?
Wat breekt zijn moed - zijn hart, het vreeslijlsst on-

heil duchtend,
Schoon hij eeB strijder schijnt t die zelf den dood

gebiedt ?

'tls SAUL, door zijn God dit vreeslijkuur verworpen -
Het is de koning - die, een leeuw in kracht gelijk -
Getroffen, thans zijn bloed aan 't aardrijk geeft te

slorpen,
En dra een prooi z<J zijn van 't duister doodenrijk,



Zijn trouwe schildknaap staat naast hem - nog niet,
getroffen.

» Wat ziet gij? ook mijn zoon, mijn JONATHAN, mijn
zoon ?

» Mag s'echts de Philistijn niet op zijn sneuvîen stoffen,
•» Neem, God! dan wat gij wilt - mijn leven en mijn

kroon!"

»»rk hoor den vijand om den dood des jonglings jui-
chen -

»» Rij viel, gelijk 't betaamt aan zulk een held als hij -
»» De vijand zeifs zal van zijn moed en deugd getuigen;

»»Maar, waarom Koning! siddert gij ? " "

J> 't Is God - 't is God ~ die 't heeft gedaan ! Mijn zonden,
•»Tk Len ' t , dis deze kroon ontrukte aan Israël'.™
» Heeft dan de deugd bij u zelfs geen genaê gevonden,
3 O God! - Vaar voort, mijn knaap! en onderrigt

mij wel,"

»» ABTNADAB - en d' andre is ook niet meer in 't leven,
»» liet oog des schutters vond te wel hun fiere borst;
J>» Zij liggen aan den voet der heuvlen, nog omgeven
3)» Door weinig dappren, als een bolwerk, o mijn

Vorst!""

» En Isrel ?" - »» Isrel vliedt als hinden van 't gebergte ,
m> Wanneer des jagers spriet ze naar de vlakte dreef -
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j»»pe vijand oadert mee dit oord!'"' - »OGod! wat

vergt Ge,
s Mijn zonen dood - mijn leger vluchtend, enikleef! -

* Gij hebt verwonnen, Heer! maar 'k wil, ja 'k kan
nog sterven -

»De pijl, die mij reeds heeft bereikt, roept mij naar
't graf -

» Uw DAVID nioog mijn' kroon en schepter thans ver-
werven,

» Die eens - wat had ik u misdaan ? Uw haat mij gaf,

3 Koom nader, trouwe knaap! beslis mijn rampvoî
leven,

s 't Is beter, dat uw zwaard mij 't Woedend hart door-
boort -

a Dan dat een vijand 't doe, Dat Jakob nimmer hoor',
»Dat de Onbesnedenen den dood mij kwamen geven;

» Dat hun vermetelheid mij stervend heeft bespot -
»En dat de man op 't laatst is in hun hand gevallen,

»Die meer dan eens hun duizendtallen
«Yerslagen heeft met hulp van Isrels-strijdbren God!'!

»» God helpe u ~ niet mijn' hand - Gezalfde van den
Heere!

» üw bloed kwam op mijn hoofd, indien ik dit ver-i
goot -
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»» Ï5id, dat der Yadren God deez' slag nog van u teers »
»»Of geef zijn' Alniagt u den dood!""

s Vaarwel dan - vlucht van hier - 'k zal weten zoo te
Sterven,

» Als îk geleefd heb. Zeg mijn voîk - de Koning stierf-
» Hij moest door eigen hand een bloedig graf verwerven,
«Opdat hij niet tot smaad van Isrel een verwierf."

Bij sprak en nam zijn zwaard met beide zijne handen •?
Zijn schildknaap wendde 't oog van zijnen Koning af,
En voelde op zijnen wang een stroom van tranen

branden,
En dacht mede aan zijn eigen graf.

Hij hoort één zucht - slechts één - den laatsten van
zijn' Koning,

Siechts cî' eenigste in dit uur van wanhoop ! - 't golvend
bloed

"Vloeit uit de diepe wond. - Met treurige eerbetooning,
Omsluijert hij liet hoofd van SATTL , trouw en goed,

En tegï; J»> een ander breng, mijn Torst! de tijding over
Van viwen dood - ik niet -neen', met usterve ik hier!'"!

Toen blikte hij nog eens het bloedig slagveld over
Met oogen, wild maar fier -

Dacht nog eens aan zijn' Yorsi en zijne dappre zonen *
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Aan God - aan 't Vaderland, niet door G-ods hand
bewaard -

Aau cl' ijdelheid der Torstentroonen -
En viel toen in zijn zwaard.

Damwoude. AR&- XIS Joire,
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Staak het veeenen, wisch de tranen
Van uw' schreijende oogen af,

Ed'le lijder! dat uw blikken
Staren over dood en graf.

3a! in 't ondermaansche leven
Treft u tegenspoed en smart;

Ja ! bestendig , grievend lijden
Knaagt aan uw gevoelig hart.

Maar er is toch troost voorhanden,
En verzachting voor uw pijn :

Eens zult gij , bevrijd van kommer,
Boven 't stof verheven zijn.

O! er is een beter leven; -
Dáár, dáár kent iaën geen verdriet,

Dáár zijn geen' beklemde harten ; -
Weenende oogen zijn er niet.

Zijn ze er, o dan is 't verrukking,
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Dié een' Engel schreijen doet,
Pat hij zijn' bedrukten broeder

In den hemel blij ontmoet:

Dat een lijder is ontworsteld
Aan de ramp van 't aardseîié dal,

Dat hij niet meer smart gevoelen s

Zaligheid slechts smaken zak

IMeen! niet immer zult gij smachten
In deez' dorre zandwoestijn»,

Kom! met moed uw pad betreden s

Tot ge in 't zalig oord zult zijn.

Elke traan, dien de onschuld stortte,
Is verzameld in Gods hand.

En bedauwt den schoonen akker
Yan dat beter, heerlijk land.

Elke doorn, die uwe voeten
Kwetste en scheurde hier beneên,

Doet dáár zooveel bloemen bloeijen,
En ontluiken voor uw' treên.

Gure stormen mogen woeden,
't Jonge plantje sterven doen; -

Dáár zal 't eeuw'ge lente wezen,
Rijk ia onverwelklijk groen.



Dáár zult gij de vrncliten oogsten
Van het zaad, met smart gezaaid,

Dáár wordt hoogs vreugd uit iijjcB,
Heerlijkheid uit leed gemaaid,

Hei] dan al de bange stonden
Der beproeving uwer deugd,

Die ii vormen op deez' aarde
Voor 't genot der reinsts vreugd.

Heil u ! heil n ! vrome lijder!
U verbeidt dat zalig lot;

Blijf der deugd getrouw, en troost us

In den hemel wacht u God!

Bloedig das en onbezweken
Vsortgereisd naar 't eind der baan,

Zie! dáár opent zïeîi de îieme! -
Juich ! ivsv strijd is afgedaan!
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O God! als ik Uw' hemel,
Dw' mateloozen hemel,
Het pronkstuk Uwer almagt
En ondoorgrondbre wijsheid,
Bij heid'ren nacht aanschouwe ~, •*
Ais ik het lieve maanlicht.
Het talloos heir van starren,
Van zonnen en planeten,
Aan 's hemels zilv'ren transen 8 "
Als zooveel gouden vonken,
Zie tintelen en schitt'ren,
Die , schijnbaar in verwarring,
Maar in de keurigste orde,
In afgeperkte banen
Zich wentelen en draaijen,
En als in grootsche trekken
Uw namen-cijfer sling'ren
Dan, ja, dan val ik neder,
Aanbiddend voor U neder,
En stamel: Groote Schepper,
Die alles zóó formeerdet.
Door Uwe raagt en wijsheid! -

5*
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Wat is de zwakke mensch toch,
Dat Gij hem zijt gedachtig.
Dat Gij hem zijt genegen ?
De menscli, die bij dit alles
Een stofje is aan de weegschaal,
Een droppel aan den emmer?
Dien Gij een weinig minder
Dan Engel hebt geschapen -
En dien Ge als heer en koning,
Als Uwen stedehouder
Gesteld hebt over alles,
De werken Uwer handen ï

I.. W. A. r. M
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't Geluk, die allergrootste schat,
W a s ' t wit van wijzen SADI'S streven:
Hij had gezocht zijn gansche leven,

Of 't op een' troon zijn' zetel had ,
Dan wel met d' arme een hut bewoonde.

Hij dwaalde vrucht'loos d' aardbol rond.
Geen plekje waar eea spoor zich van 't geluk;

vertoonde ,
Waar hij zijn wensch. bevredigd vond.;

Hij voelde reeds den last der jaren drukken,
En wanhoopte ofwel ooit zijn pogen zou gelukken»

Eens zwierf hij in een donker woud,
Beschaduwd door eerwaardige eiken j

Hij ziet een' tempel, eeuwen oud,
Wiens spitsen tot de wolken reiken.

Van eerbied en ontzag doorgloeid,
Spoedt hij zich met ontroerde zinnen
De statige gewelven binnen.

Waar op een deur dit schrift zijne aandacht boeit:
't Geluk woont in dit vreedzaam oord,
Woar nieis de rusi van 't harte stoort. -
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a O , zaligste van al mijn levensstonden,
» Zoo heb ik eind'lrjk u gevonden,

» Geluk, gij stelt mijn hoop dau niet te leur!"
Zoo roept do wijze van verrukking opgetogen.

En opent blij te moê de deur.
Wat ziet hij, wat vertoont zich. aan zijne oogen ?

Zijn blik daalt in eene oop'ning af,
En voor zijn voeten ligt....,« een graf.

lïçirmween, . W, SCHEPER®*

fiïaar het Hoogdtiitsch
VaR G-ITTERMANN,

0
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'k Zit aan 't eenzaam strand ter aaêïj,'
H Oog gevest op 't effen meir,

Door geen zucht bewogen,
Door geen Zephyrs aâm gekust?
Heel natuur verzinkt ia rust

Voor mijn starende oogeru

Zelfs de schuchtre watermeeuw
Staakt zijn luid en schril geschreeuw f

Strijkt met vlugge wieken
Neder op het oeverzand,
En zet zich ter rust op 't strand

Tot aan 't morgeukrieketu

Ginder waar het watervlak
Saamvioeit met het hemeldak

Aan de Westerkimmen,
Zie ik over 's watertrans
Nog een zachte twijfeïglans

Vaa het zonlicht glimmen ; -
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Zie, daar lonkt alreeds van vet
't Honkerlicht der avondster

Mg verruklijk tegen -
ô Hoe onuitspreeklijk zoet
Is dit uur voor mijn gemoed,

Wat is 't mij ten zegen!

'1 Is of in mijn rustloos hart,
Afgefoold door bittre smart,

"Van d' azuren hemel
Zielevrede nederdaauwt,
Nu liier de avond voor mij graauwt,

"Ver van 't sladgewemel: -

Ja , 'k voel mq de borst verlicht
"Van des onspoeds knellend wicht,

Mij aan de aarde ontheven,
Nu ik 't moegeschemerd oog
Ophef naar des hemels boog,

En mij lucht mag geven;

Hu ik God, die 't aardrijk schiep,
Zon en maan in 't aanzijn riep,

En die tallen bollen,
Die zich, tintelend van vuur,
Op Zijn' wenk in 't zwijgend uur

Aan 't gewelf ontrollen ;



Sem onz' aller Levensvorst,
Met een diep geroerde borst

In gebede nader,
Hem mijn binnenste opensluitj
JEn met stamelend geluid

Tot Hem zeg: Mija Vader!

o Dan voel ik mij verwant
Aan een beter Vaderland,

En een vreemde op aarde,
Wordt mijn denkkracht heengeleid
Tot die Oppermajesteit,

Die mij 't aanzijn baarde;

ô Dan zweeft op Englenvlerk
Boven 't dicht bezaaide zwerk 8

Waar zij roud gaat roeien.
Als ik biddend nederkniel,
Mijn van dank doordrongen ziel,

Los vaa 's warelds boeien;

•Ja, dan mengelt zij heur* dank
Met den onnavolgbren klank

Van der Zaalgen choren,
©ie bij 't naken van den nacht .
'?t Lied van Godes Liefde en Machî

Âan deze aard' doea hoores, -
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Broeders, dat heet zaligheid
Ons in 't leven toebereid.

Dat is zkmenlavend.
Om des Warelds Opperheer
Lof te bieden, prijs en eer,

In zoo 'n Goddlijke' avond,

"Wilt ge in 't midden der Naluur
Dan een zielverheemiend uur,

Medepelgrims, smaken,
Zet u dan bij 't kalme meer
Aan het eenzaam strand ter neer,

Onder starrendaken!

1 Grcwcnhage 1838. *, -r. VAW J>EN BERGK-,
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ïk weet: in Holland tronen
Op 't land en in de stad,

Een aantal lieve Schoenen,
Wel waard te zijn geschat»

ïk huldig eiken zanger,
Wiens hart van liefde brandt,

Én die, van dicht vuur zwanger.
Voor haar ds snaren spant.

Ook ik heb voor die Schoonen
Weleer mijn lier besnaard;

En nog zijn wij die Schoonen
Wel eenen lofzang waard!

Maar - welke schoone Lloemesa
Men ook in Holland ziet:

Zij zijn ook hier Ie roemen,
Op Frieslands grondgebied.



rGeen hoogmoed doet mij sprekets. *
Zoo ée'n dit denken moog',

Die kome in deze streken
En zie met eig'en oog.

Gij, Friezen! die van binnen
Een hart voor 't schoone draagt,

Dn die verlangt te minnen :
Gaat, kiest een Frksche maagd!

3En gi|, o Friesclre Zanger i
Die met mij schoonheid acht;

'Grijp 't speeltuig; toef niet langer.
En zing van Z7w geslacht!

&, • ,, W. A, v, M.
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Wanneer Ge, o Dichtkunst, u*e îier
Uw lieveling vertrouwt.

En eiseht, dat hi j , met kracht en zwiert

Der Vaadren deugd ontvouwt,
Dan zweeft zijn geest, aan uwe hand.

Ontrukt aan 't stof der aard,
Kaar deugds en schoonheids vaderland.

Gij voert heia hemelwaart,
Daar hoc-rt hij, 's Sichaams baad «ntvlucht,

Der Spheereo maatgeluid.
En stort, gewiegd op reiner îucïit {

Gewijde Zangen uit.

3En daalt hq , door dees taak vermoeid
Weer op dees aarde neer,

Waar 't logge vleesch k m knelt sa hoest
Bij geeft de lier U we«\



öf, laai: Grj haar in zijne hand,
En vergt hem nog een lied,

Dat de afgematte ziel ontspant,
Hij zing' de "Vaadren niet,

Hl] ziage dan, op lager toon,
Van meisjes, liefde en wijn:

Hier zonde een lied, daar ginds zoo schoon,
Dan heiligschennis zijn.

Of sclioeît gij, onzen naam tea smaad,
Uw Zang op lager leest,

O Hoiiandsch Dichter ? kwelt do haat,
De Iangverjaavde, uw geest?

Hebt ge uwe lier met vlijt ontstemd,
Om de eens geleden scliand,

Ea aeemt go , als die de borst u klemt,
Uw speeltuig in de hand ?

Ban 't monster; 't schendt ons beider eer5
Herdenk geen ïang verleen :

De aloude scheidsmuur zonk ter neer.
Ons Landsaltaar is één.

Die 't Vaderland în nood beschermt,
Voor recht en vrijheid strijdt,

Zich over weeûw en wees ontfermt,
G-swe'f! noch onrecht lijdt,

Jöîen, zij hij boer, of edelman ,
Ofburser, of soldaat.



Dien prijs, ts?at prijzen mag en kas
Als steunseî van den Staat.

Dien reik m' alom, in ieder oord,
Dat knielt voor God-alleen ,

Den laauwer, die den held behoort,
En d' eikenkrans meteen!

Held Pier, de groote Pier genoemd, -
Niet, slechts om lichaamskracht, -

Op wiens geboorte ons Kimswert roemt,
Zij zóó door ons herdacht.

Hij leed, van Saksens dwJDglandîj,
En Hollands overmoed,

En vocht zich koen van berden vrij,
Ten prijs van goed en bloed»

Hij zag zijn heerlijk Y«<ler!and
Gefolterd, overhecrd,

En 't slagzwaard bleef in 's landmans hand,
En hiiji' zijn naam vereerd!

Met zes en dertig kielen toog
De Saks van Hollands wal,

Toen Pier van ÏYieslands -kusten vloog,
Slechts niet een zestiental.

Ontsnapt aan 's vijatsds krijgsgeweld
'Zag Holland acht er weer,

En VVorkums reê begroet den held
Met viermaal zevca meer.
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En GeWer, Saksens vijand, scneea
Den Friezen weigezind,

"En Gelders Hertog, hij alleen
Werd onzeo zeetnans vrind.

En Meáemblik, toen trotsch en rijk,'
Door Frieslands ondergang.

Met Nieuwpoort, Alkmaar, Hoorn, de Wijk,
"Verknocht door écn belang-,

Gevoelden, wat, in oord bij oord,
Htm nabuur ondervond,

Wen, leeggeroofd en uitgemoord.
Haar vuur zijn erf verslond. -

Sints, Holland, sierdet ge nwe steen
Met smaad óp Friesland op , •-

Zoo wrokte de onmacht steeds,
En alsem in den krop.

Maar toen hij zag, dat -Gelder ook
Slechts voor zijn grootheid streed,

Dat vorsten gunst vervliegt als rook,
Met woordea speelt en eed-;

Dat, en van Geldersman en Saks,
Zijn Land niet was te ontslaan,

"Toen Ket de vrome krijgsman straks

Zijn roemrijk siagzwaard staan:;
In eenEaamheid vervulde hij,

2Ce Sneeîs, z-ya
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Zoowel van vorstenketens vrij ,
Als voor geea Yorst te koop !

s Ruw was uw moed en ruw uw taal,
O Pier, als toen uw stand,

Doch is 't niet vaak de ruwste schaal,
Die d' eêlsten kern omspant?"

Zoo spreken wij, wanneer uw zwaard,
Dat nog het nageslacht

In Frieslands eerste stad bewaart,
OQS wordt voor 't oog gebracht.

Een traan ontrolt dan wel dat oog
En paerelt op die kling,

Traan, die onze achting tuigen iuoog',
Wat ook een vreemde zing!

(*) Voor vele jaren reeds, gaf mg eene Romance,
waarschijnlijk door eenen Hollandscben Dichter ver-

.vaardigd, en te vinden in een der Nummers van het
Amsterdamsen (zoogenoemd) Letterlievend Maand-
schrift , voor het jaar 1821, aanleiding lot het zamen-
stellen van dit Lied, hetwelk hier, op vriendenaan,
drang, en bijna even zoo als liet mg uit de pen
vloeide, geplaatst wordt,



HESSEL JONGHAMA,
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Daar zaten zij, de Rechters van den Staat,
De bloem des Âdeldû'BVs, in plechtig ambtsgewaad,

De Hooge Geest'ijkheid, in-stoel en outaarkleèren,
En hij, dien, aïs de kioekste en ailervroomste held,
's Volks vrije keus ten Hoofd in vrede en oorlog stelt,

's Lands poteslaat; omringd vau Knapen , Riddren
Heeren;

Daar zaten zij , door 's Lands Heraut gedaagd,
Elk op den Zelel, die zijn naam en wapen draagt

In zij ie en goud gestikt - in diepen ernst verzonken.
Des Vorsten Lijfwacht drong liet woelend Volk ter zij
En hield voor 's Rechters blik de groene kampplaats

vrij,
Toen, statig, forsch en îuid, op eens trompetten

klonken.
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Een Schildknaap treedt, demoedig buigend, voor i
J> Geef, eedle Rechterstoet, geef onzer klacht gehoor;

»Door ons klaagt Jonghama, op 't gruwelijkst be-
leedigd;

»Van ' t schandelijkst verraad, arglistig opgedicht,
eVanlandverraderij ! door de Enckaroaas beticht,

» Zij, door zijn zwaard , alhier zijn roem en deugd
verdedigd,

»Hij had (zoo sprak hun lastertong!) dit Land
» Zijn Vaderland, om goud aan Hollands Graaf verpand,

» Hem zou hij in 't gebied, op Frieslands Zetel hçffen 5
»ïlij heeft zijn zaak bepleit, zijne onschuld werd ge-

staald ,
» Vóór gij hem, naar 's Lands recht, den naam te ken~

nen gaaft
»Van zijn beschuldigers, die nu zijn wraak moog*

- -. treffen'."

» Gij gnndet hem een eerelijken strijd
» Met beide , in 't Godsgericht, maar op één zelfden tijd

» Met Haitze en Solcke ; 't zij, hij is er toe gekomen 5
» Gij zwoert : verwint zijn arm hen beide in 't hjfs-

gevocht,
»Hun gaden, kroost, en erf behooren hem, naar 'i

recht,
«Betuigt het nogmaals, eer de kamp worde onder»

nomen.''
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»»Wg zweren 't weer, (zoo spreekt de Laiidsvorst,)

j a :
wZoo -waarlijk heipe ons God en Zijne Heilgen ! ga,

»» Gij, Schildknaap, roep uw Heer, dien Hij be-
scherfne in't strijden,"

En Hessel Jonghama, in schittrerid staal gehuld
Den leeuw gelijk, wen hij als Koning 't woud doorbrult,

Verschijnt, ter straf des smaads die zijne deugd moest
lij den,

»»Men heeft uw klacht, o Jonghama, gehoord,
»» En gij mijn eed, welaan, (zoo gaat de Lands vorst

voort,)
»» Gij moogt, wat gtj u zelf hebt opgelegd, beginnen;

»» Doch zweer : ik ken mij nog van 't aangetichte vrij,
»» Strijde eerlijk, wend mijn zwaard alïeen, geen hekserij

»» Woch tooverformel aan noch kunst, om te over-
winnen.""

Hij zweert dien eed, - Trompetten klinken weer;
Voor de Enckamaas verschijnt een Schildknaap :

» Machtig Heer,
i> Gestrenge Rechters, wij vernamen Hessels klachten;

?>En uw en zijnen eed; men vang de keun'ag aan,
«Wij zijn bereid daarna den kampstrijd aan te gaan,

»Of, naar verzoening, zoo het Hessel wil, te trach-
ten."
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Hij sprak, en Ilaitze en Solco Enckama
Treên op; geheel ontroerd sJaan zij hun vijand gâ,,

]ïn Haitze nadert hem en laat aldus zich hooren :
»'t Is waar, o Jonghama, mijn. vijandschap en haaÊ
s Verzonnen, met mijn neef, 't uaangelijgde kwaad,

»ïk heb u valsch beklaagd, hij valsch mijn woord
beaworen,

»Doch waartoe ons vereenigd uitgedaagd?
» Vergeef, eer ge u te laat eeus dwazen staps beklaag* „

»Was onze ziel ook zwak, onze arm werd nooit
bedwongen,

»'t Genoege u, dat mijn mond ons beider schuld erkent,
a Geheel uwe eer herstelt, één oogenblik geschend 5

» Vermetelheid heeft vaak den moed een zege ont-
wrongen."

»» Te spâ ! ten strijd.' geene ijdJe woorden meer!""
Is 't antwoord. » Zij het dan ! (zegt, zuchtend Haitze,)

ik zweer,
» Mij door geen heksenhulp of tooverkunst te werea ,

»Ik neem de voorwaarde aan, aan onzen val gehecht,
»Geef op miju erf, mijn gade en kroost, den winnaar

' rechl;
I;Mijne onschuld kan ik niet, vergeef 't mij GodS

hezweren,"

pok Solco «weert. Nu treedt de Karapvoogd toe



106

En eîsclit, dat ieder van zijn rusting zich ontdoe,
Om alier wapentuig, naar 't oud gebruik te wegen t

't Geschiedt, men wikt en weegt, betracht ze bij elkaar,
"Vindt harnas, helm, en schild gelijk en even zwaar,

En evea lang en breed bij allen dolk en degen.

Zij rusten zich op nieuw; intusschen deeit
De Kampvoogd , naar de Wet der Bidderschap beveelt,

En plaats, en wind, en zon, en geeft het strijdens-
teeken.

Een diepe stiite heerscht bij Yoik en Rechter; - luid
Daartegen klinkt elke slag, die op het pantser stuit,

Of afschampt van liet schild, of dreigt den helm ts
breken.

En Hessel wijkt, daar Solco achterblijft
Wien 't hart ontzinkt, wiens arm de wroeging aîs

verstijft.
En Haitze, mi allsen, voelt plotsiings zich getroffen,

Een houw van Hessel klooft zijn ijzren helm vanéén,
Dringt hem door vel en vleescli, verbreekt zijn her-

senbeen,
Doet, als de bijl den eik, ontzield hem nederplofieo.

Met dubbîen moed vliegt Hessel Soîço aan;
''t Gelukt hem ras , het zwaard dien uit de vuist te slaan ,

Dan werpt hij 't zijne weg, en knelt hem vast in de
armen
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En rukt item straks ter aard, en driemaal stoot zijn liandl
Den schorpgepunten dolk in Solcoos ingewand,

Die, sprakeloos vao schrik, genâ saioekt noch erbar»

Bus valt, zoodra zij haren vijand .21'et,
En eer ',t hem mooglijk" is dat hij 't gevaar ontvliedt

De schrikbre Koningsslang, aan de Afrikaanscha
. ' . stranden
Den grooten Tijger aan, en woelt zich omhemheen9

Perst hem de ribben sluis, plet hem den romp inéén
En doet hem 't moordend gif inde open aders braa«

den.

Daar liggen zij op 't bloedig veld ter ûeêr
En Hessel dankt zijn God-:, gehandhaafd is zijne eer;

Maar ilailzes gade driegt, (de smart krenltt haar de
zinnen.)

Dóór 't Volk ter kampplaats in : » U werd ik toegezegd,
» Hier ben ik, hier mijn zoon, en de eenige uit raijn echt,
» Wij beiden aâmen wraak, gij moet ook ons ver-»

winnen!

» Ook Solckoos telg ligt, wreedaard, aan uw voet;
» Trap ook dien wees op 't hart en pleng ons aller bloed,

J) Wat toeft gij, moord ons 't zaani, die stervende «
vervloeken,

8 Dat dan uw gierigheid aan 't onze zich verzaad';
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»Wij , onverzoenelijk als gij, gaan voor uw haat
» De straf bij God, der weêuw en wezen trooster,

zoeken."

Zij zwijgt, de droeve, in haren rouw nog schoon
Den blanksten boezem ste.lt het scheurend kleed te.n

toon,
De blonde haarvlecht, door de •wanhoop losgereten,

Zwiert, golvende ais een stroom die in liet zonliehï
blinkt,

Langs nek en rug ter aard, terwijl zij nederzinkt, -
En Hessel bloost en heeft haar egaâs hoon ver-

geten.

»Bebou het al, beklagenswaarde vrouw!
3Uw erf, het licht, uw kroost; geloof me, ik deeî

uw rouw,
»Ik moest der eer voldoen en heb naar 't recht

gestreden,
» Thands zij de wrok gebluscht, en , met uw ramp

begaan,
» Neem ik dees jongskens hier voor mijne kindren aan ,

»Bestem dit, en vergeef; vergeet, wat is geleden."

» Koomt, Knapen, koomt, gij vindt een vaderhart,
» Ook wat ik heb , is 't uwe , en stille uw min de smart

» Den weedom, dien ik haar, gedwongen, toe moest
brengen;
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» Omhelst me , en wen ook eens, ter wraak van 's vaders
dood,

»Een uwer zijnen dolk mij in dat harte stoot,
» Hij zal u zeegnen, hij, wiens bloed gij dan zult

plengen,"

't Staat al verbaasd, bewondert, ja aanbidt,1

Den man die Cbristendeugd bij Romermoed bezit,'
Elk schreit, - daarboven zijn die tranen laauwer-

kroonen;
En Frieslands Poteslaat verlaat zijn zetel, sluit
Den Edelman in d' arm en berst in geestdrift uit:

» Gezegend is het Land waar zulke helden wonen S'*
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len Jjeaf in nioetel famke,
As 't moantje gol in blier,

Dy teag nei Dragtster-merke,
It hjertje ligt in swier:

Mar werom eaft se ir hinne gong,
In 't hjertje har sa donse in sprong;

Dat wist se net.

3ae hie har wakker opdien,
In oonklaeid mei beleid}

In aïies siet sa proezig,
As wier se iea jonge breid;

Mar werora eaft se, yn sneinse klean,
Jast raoast nei Dragîster-merke gean,

Dat wist se net.

Jae kuy're mei de fammeB
De roerke lans in oer;

In nearnje by de krjemmen
Hie 't farake rest eaf doer:

Mar werom eaft se op 'l selle sté
Kin eagwink stie yn rest in fre';

Dat wist se net.
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Sa roan se al jimmer hinne s'
De krjemmen op in del;

In seag se den har boêrfeint,
Den wirdd' se read in kei:

Mar werom 't bloed nei 't holtje fleagj
Sa faek it eag har boêrfeint seag 5

Dat wist se net.

In gong se den wer fierder;
't Wier krekt as tsjoenderys

Jae seag sa gau gjien feinten,
Eaf boêrfeint wier der by :

Mar werom hy, het koers jae noanij
Har jimmerwei ta mjiette koam;

Dat wist se net.

't Begon op 't lest ta joenjen:
Der gong se keamer-op;

In boêrfeint patte it famke.
In neamde har syn pop:

Mar ho jae, uet it strjiet-kryoel,
Bier smoek yn boêrfeints jennen foelj

Dat wist se net,

Jae pattene as twae doukes,
In laeyene oon in oon;

In onder al dy wille
Forrassce har de moarn:

6*
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Mar werom eaft 't sa nuvver wie,
Dal jae nog lang har noft net hie;

Dat wist se net.

In moele oon moele klibjend',
Woe hij de knotte iia;

In 't famke net wjerstrabbig,
Ontsloepe seft it: ja ! ......

Mar werom hy dat habbe woe,
In jae it him net weeg'rje koe;

Dat wist se net.

Nou teagen ja8 nei hoes ta
As brugeman in breid;

In kriggene op har boaskjers
De seiim' fen mem in heit;

Mar dat it boask foar jonge lie,
Yn eere in deugd, sa siliig wie;

Dat wist se net.

f. G. r*-i2? Btomu

m®œ



Hij behovet folie mooi, dij elck man de.
muwle stopje schil.

Hiermede wordt te kennen gegeven, dat er veel
slof en moeite tos noodig is , om iedereen te weder-
leggen en te beantwoorden, - Men zegt ook : hi/
moei wel een' langen lepel hebben, die mei den droes

pap zal kunnen eten. Bij de Ouden vindt men het
spreekwoord: men kan alle dingen dood zwijgen, niet
dood kijven. Op alle reden dient geen antwoord, of,
zoo a!s het Friesche luidt : It quea wird scil me nin
andert jaen. SPIEGHEL heeft in zijnen Eijspraax
Almanack:

Hij behoeft pap met volle potten,
Die alle man 'den mont zal stoppen.

Bij CATS leest men: Hij moet veel brijs hebben,, aïe
elck den mont sal stoppen; en de man, die de pap
biedt, spreekt aldus :

Wat heb ick menigb vier gestoockt!
Wat heb ick dickmaels pap gekoockt!
Wat heb ick menigh mont gestopt!
3ae tot de tanden vol gepropt!
En noch soo is het evenveel,
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Schier yder heeft een open keel»
Schier yder houd een hollen mont,
Dat is een diepte sonder gronf;
Want wyl iet hier den lepel bie,
Soo is 't dat ick daer ypmant sie,
Die gaept van nieus 'k en weet niet hoe,
3En splyt tot aen syn öofen toé:
En stracks al weder met 'er daet
Soo vind' ick noch een nieuwen vraet,
Die vint sich eeuwigh nevens mij ,
En schoon hy kryght geduurigh bry s

Noch grolt hy echter tusschen bey
Gelyck een kater in de mey.
Gewis ick ben er qualick aen,
Want siet! 'k en hebbe noyt gedaen;
"Want schoon rnyn pot hielt soo veel brys
Van blommen meel, of enckel rys;
Gelyck een vat daer in men brout,
Dat sonityts dertigli tonnen hout,
Noch. echter bleef ick in 't verdriet,
Want al ïnyn pap en baet 'er niet,

3Mà nog het een en ander gezegd te hebben, be-
aluit hij:

Söö doende stel ick my gerust.
En laet se schreeuwen die het lust.

CATS voert hier mede aan het bekende spreek-
woord: die «en de weg timmert., heeft val berkkts,
en schrijft onder anderen :
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Waar is toch oyt een steen geleyt
Daer tegen niet en is geseyt?

Maar dit en geit niét hier alieen s

Dïe sucht is overal gemeen;
Al wat voor.yder wort gedaen
Dat heeft al vry wat uyt te staen:

Siet! als er yemant boecken schryft,
De leser lacht, de leser kyft,
De leser pryst, de leser spot,
En beyde dickmaels sonder slot!
De leser juyght, de leser geckt,
En al naer dat hy is gebeckt;
En die het veeltyts minst beseft
Die is het dien' 't het hardste treft.

Nu, tegen dit genieensaam quaét
En weet ick anders geenen raet.
Dan dat men uyt een vroom genioet
In alle dingh syn beste doet,
En laten mans en vrouwen dan
Al seggen wat men seggen kan;
» Daer was toch noyt soo vromen ziel,
» Die niet in spotters handen viel,"

Swobs Laamve,

Tn het jaar 1480 woonde op Hottinga-huis te
Mkuwland, SWOB SJAAUDÜMA, weduwe van TAKIC'H
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VAN HOTTTSTöA, Welke de partij der Schieringers was
toegedaan. Haar broeder, SIKKO STAARDEMA van
Franeker, had dit huis versterkt, met krijgsbehoef-
ten voorzien, en vanhier verscheidene uitvallen op
de Vetkoopers te Sneek en Bohward gedaan» P I E -
TER HAitiNXMA, hierover in toorn ontstoken, nam
met WYEE GROTISTINS en luw TON&HAMA, alle drie
hoofden vaii de partij der Vs'koopers, het besluit,
om Hottinga-huis met geweld aan te tasten. Door
eenige burgers van Sneek en Bohward vergezeld,
ielegerden zij hetzelve, en beschoten het geweldig
înet de zoogenaamde groote Sneker busse. Nadat zij
gedurende drie weken het huis hadden belegerd,
kwam SIKKO SJAARDEMA met veel volk, in den
nacht van den 22 Februari/, heimelijk te Bohward
«n overrompelde de stad, in de hoop van daardoor
de burgerij van het beleg van Hottinga-huis af te
trekken, Doch zijn plan mislukte. PIETER HARINX-
MA, deszelfs oogmerk bevroedende, vertrok met een
gedeelte van zijn leger naar Bohward; en het gelukte
hem, na een scherp gevecht, waarin aan beide zijden
verscheidene sneuvelden, SIAARDEMA uit de stad Ie
verdrijven, De Bolswarders trokken hierop terstond
naar Wommch, verbrandden Monnikhuis en andere
huizen, aan de HOTTINGA'S toebehoorende, en kwa-
men, met buit beladen, bij het leger voor Hottinga-
huis terug. Een gedeelte van den ouden muur was
reeds ingestort; maar met het Sneeker geschut aan
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den sterken nieuwen muur geece schade kunnende
toebrengen, en geene kans ziende, om het huis te
winnen, besloot men, de bezetting door langdurig
beleg te laten uithongeren, Intusschen kwamen de
belegeraars overeen, dat WYEE ÖROTTSTINS (dezelfde,
die Scherne, dat is » gesehorene" WYBE wordt ge-
heelen) een mondgesprek met SWOB houden zoude,
om door jist of door verdrag een einde aan het beleg
te maken. De looze vrouw, het voornemen door-
grondende , nam liet gesprek aan, maar veinzende
ziek te zijn, kwam zij, leunende op twee sterke
jonge mannen, tot aan de walien, zich houdende
wegens hare zwakheid niet verder te kunnen komen.
W Ï B B ging haar te geraoet, en gewenkt zijnde, om
tot haar te komen, vroeg hij : sWOBni/t, is'tîauv/a?
waarop zij antwoordde: ja, Wi'.BE mieg. Toen na-
derde hij haar (ot op de valbrug, en terwijl men
met elkander sprak, gaf zij aan de twee jongelingen,
die haar ondersteunden, een' wenk , om WYBE aan
te vallen, welke door hen in het huis werd gesleept,
\vaarna de brug wederom werd opgehaald. Yan deze
gebeurtenis is het Friesche spreekwoord: Swobs
Laamve, » valsche, bedriegeiijke trouw," afkomstig.
- &een wonder, dat dit voorval ten spreekwoord
werd, daar de Friezen altijd in trouw en opregtheid
liet hoogste belang stelden !



ürf Wf Hm».

Het is een ond Friesch gezegde, dat het midden
van de wereld te vinden is, drie schreden van den
toren van het dorpje Aegum in Idaarderadeel (*) ;
en men voegt er altijd Lij : die het niet geiooven wii,
kan het nameten, om aldus bij voorraad alle gcogra-
phische Twijfelaars den mond te stoppen. Ik Iaat
aan de I A COKDAMMTBS., de COOKS en VON HXTM-

BOLDS onzer eeuw over om te beslissen, in hoe verre
onze goede Friesche voorouders in dezen gelijk gehad
hebben. Meer zeker is het , dat uageuueg in het
midden van het tegenwoordige Friesland gelegen is
het overoude en vrij aanzienlijke dorp Grouw of
Grouwergea, zoo als het weieens bij Schrijvers van
vroeger tijdperk voorkomt.

Het dorpje is zijn' naam verschuldigd aan den
stroom de Grouw, die het dorp niet alleen voorbij-
vloeit, maar als het ware insluit, uitgezonderd alleen

(*) Aegum is mids ynne wrâd; trye treaddaifen ck
toer, der is il; dy it net lieouwe wol, kiniineiinadek-,
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doodgeslagen. In 1517 was WATzEmet Grooie 5IEK,
de geesel van de Zuiderzee; zij namen alle schepen,
welke zij zagen, en spoelden den Hollanders de voe-
ten, In de-maand December van het jaar 1519 hing
Groofe PIER zijn zwaard te Sneek aan den balk; en.
WATZE nam ook, op eene onhoffelrjke wijze, zijn
afscheid: hij litte (volgens het HS.) cfy Gddersin da.
poarta sjen , in schinsta hjar dy fygebeam. Nu ging
hij wonen te Achlum, waar hij kinderloos overleed,
aan de gevolgen van eene heete koorts, óp Pinkste-
ren, in het jaar, toen men twee lopen rogge voor
een' Kareîsgulden kocht, en eene koe voor twee
gulden, (in 1535,) en werd op het kerkhof te Jlil~
sum begraven, ten Oosten van de kerk. - Het ge-
Ooerode HS. meldt omtrent hem, dat hij zoo sterk
Was als drie anderen, eri allen overtrof in de behan-
deling van groot en kiein schietgeweer; dat hij konde
lezen en schrijven; dat hij een man van ondervin-
ding, en niet op een gatjepan gezouten was, en dat
hij vele goederen heeft nagelaten. Deze WATZE dans
had tot spreekwoord: it i% mey sizzen neat toa dwaen*
Een dergelijk luidt: follê wirden follen nin secft.
îi Beide deze echt Friesche spreekwoorden zijn van
gelijkluidende beteekenis. De Friezen hielden ten
allen tijde veel, van in weinig woorden veel te zeg-
gen, en nog meer, van weinig te zeggen en veel te
doen. Kort, krachtig en bondig waren veelal hunne
gezegden, welke met hunne handelingen in overeen-
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stemming kwamen" (*). - Het eerstgenoemde was
ook de zinspreuk van ABTII LIMMEETS, burgemees-
ter te Leeuwarden, geb, 1497, gest, 1583, een moe-
dig voorstander van de vrijheid des vaderlands, wiens
afbeelding nog bewaard wordt op Kingma-State te
iSweins.

Ver aávit komi, der aerst mealt.

Die zijl/ korenïak het eerst aan den molen brengt,
diens koieu woiJt Lel eersï: gemalen, die ontvangt
eerst mee!. Zoo zegt mesi ook : die eerst in de boot
komt, heeft keur van riemen,

Jjcr de nuwl wol y'e motze kreake,

Hiermede wordt te kennen gegeven, dat hij, welke1

Let aangename of de winst van eenige zaak wil ge-
nieten, zicli de moeijeîijkheden, daaraan verbonden
of daarmede vergezeld gaande, getroosten moet
Zoo zegt men ook: die de roos wil plukken, moei
de. doornen niet ontzien, Geene rozen tocli zonder
doornen, geen lief zonder leed. Het Latijnsche
spreekwoord luidt: die de kern van de noot wil eten,

(*) v, c. SCHELTEMA , Verzam, van Spreekv/, enz.
Sde stukje, bl. 17.
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tnoet de schel kraken. E n , die de eijeren van de heri
begeert, moet haar kakelen lijden, volgens de gegronde
aanmerking, zoo als TUINMAN in zijne Nederd. Spreekw,
schrijft, van den wijzen SOCHATES omtrent zijne zoete
lieve XANTIPPE. - Die noten wil smaken, die moet se
kraken, zegt Vader CATS, welke daarbij het volgende
aanmerkt: » men vint menschen van soo weynigh
bedryfs , en luyen aert, dat deselve (hoewel mercke-
lyck voordeel voor handen siende, evenwel achter
gehouden wordende door ick en weet niet wat ge vaer
dat sy sich inbeelden,) de hand aen den pioeghniet
en durven slaen. 't Is van den ouden herkomen altyê
geweest een rechte eygenschap van alie siapgesoutene,
hun vatsigheyt met een deckmantel van gevaer te
bekleeden; gelyck al in synen tydt gesien, en aer-
tighlyck uytgedruckt heeft de wyse Man in syne
spreucken, Proverb, XXII, 13: de luys spreuckt,
daer is een leeuwe buyten, ick mochte verworcht
worden op de straten. Weg met dese soetvoetige
sachteboters, Nieraant en kan iet bysonders uyt-
rechten, sonder in eenigen deele sich het gevaer t'
onderwerpen. Yder helpe sich selven, soo helpt
hem Godt. 't Is niet te denken dat iemandt, son-
der iet daer voor te doen, segen en geluck in den
schoot suîlen komen nederstorten. Niet met bloot
wenschen , of vrouwelyck gekerm , maer met dapper
în de weer Ie zyn, verkrygt men de Goddeiyke
hulpe, in het uytvoeren van trefFelyeke saecken.
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•'t Is ván oucls een seghwoort by de Griecken, dat
by Godt alle ding om arbeydt te kopen is. Hem
die het goede soeckt, viedervaert wat goets, seyt Salo-

mon. Wat maeckt u vefsaeglit? de moeyelyckheydt
•èn onsekere uytkomste van uw voornemen ?

2?ie kloeck van moed is, voîght geluck,
Een suaerhooft bfy/t aliyt in druck.

Segt de oude Poëet: da er en is geen lucht die den
Arent niet doordringt, geen swarigheydt daer ds
dappere niet door en komt," -

Nimmen wit, ivear ien de schoeg tvtingU

Bij SPIEGHFT,: niemand weet, Waar een ander de

schoe v/ringt; hij CATS : elck weet v,<aer hem de schoen

wringt, d, i, eik kent en gevoelt zijn eigen leed,
îietwelk anderen veelal niet merken. Van schoenen
heeft men ool< de spreekwoorden; hij heeft zijne kin-
derschoenen uitgetrokken,- zijne oude schoenen weten het

wel; men %al htm schoenen naar zijne voeten passen;

men moet zijne oude schoenen niet wegwerpen, eer men

nieuwe heeft.

De Volgende spreekwoorden worden, zonder
cenige bijgevoegde verklaring, medegedeeld. Zij
SJjn, even ais de boven aangevoerde, genomen uit
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eeue Verzameling, door c, ft. VAN BÜRMANIA, in dea
jare 1614, bijeengebragt, onder den titel: BSROTTDB
VRY.S FRIES EN SPREEKWOORDEN, gefyk d'Zelve

huydendaegs by heur, ende niemant anders in haar
eigen Vaderland 'gebruyct ende gesproocken worden*
Van dezelve telt mijn Handschrift elfhonderd en drie-
en,-dertig.

•As God uv/s plaegje v/ol} dan benimpier uv/s de wysheit,

Bttter ien wohey t dan 't kryoesjen alle dey.

Bynt dy om de knibbel, soo slacht het dy naet omt hert.

Koe er pypje, koe er dounsje, hy moast er oon.

Komt de nye broeck oont aad wammes, soo schoèrre de
fyttergatteji uyt,

't Fel wol altyt boppe wesse, bekalven yne poîmarge*

't Giet dyn tere ney. lek wolt wol liouwe»

't Gieter naet wol to deer demuivsynitresoor ckabliuwt.

't Helpt nin meer as ien baen yne broiâjettel*

't Is wol oanne noas te sjaen, dat de moer nin eyn-
fuggel messen haU
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To• pinx'er as de keakn op ' t ys dounsje.

Uwr al fyntme britzen poaiten»

Puyske ist öeg' uv/t.

Ncmmen drinckt Mm to fvyshciï,

Mimiek sorget voor ien heel braed en kat noach oart
ien stick.

JLyts onderv/yn mecktt folie resten.

Korte wirden in dy /est sluyte best.

Xck mot reys sjaen hoe de foreke ynt statie stiet,

ffy kin fïaye as ien fisekcr.

xt, WASSEN BERG 11*
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Het is een oud Friesch gezegde , dat het midden
van de wereld te vinden is, drie schreden van den
toren van het dorpje Aegum in Idaarderadeel (*) ;
en men voegt er altijd bij : die het niet geiooven wiä,
kan het nameten, om aldus bij voorraad alle geogra-
phisçhe twijfelaars den mond te stoppen, Ik Iaat
aan de I A CONBAMIMS , de COOKS en VON HITM-

BoiiDs onzer eeuw over om te beslissen, in hoe verre
onze goede Friesche voorouders in dezer) gelijk gehad
hebben. Meer zeker is het , dat nagenoeg in het
midden van het tegenwoordige Friesland gelegen is
het overoude en vrij aanzienlijke dorp Grouw of
Grouwergea, zoo als het weieens bij Schrijvers van
vroeger tijdperk voorkomt.

Het dorpje is zijn' naam verschuldigd aan den
stroom de Grouw, die het dorp niet alleen voorbij-
vloeit, maar als het ware insluit, uitgezonderd alleen

(*) Aegum is mids ynne wrdd; trye treaddenfen de
toer, der is it; dy it net iieouwe wol, kinüneitreadde*
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aan de Zuidzijde, waar het aan het land verbonden
is, en aan de Oostzijde, waar de Pikmeer hetzelve
bespoelt; evenwel kan men deze als een gedeelte
van de Grouw beschouwen.

De aloude stroom de Grouw, waarvan men den
echten oorsprong en loop niet meer goed kent, om-
dat de Vaarwaters, welke er nu-zijn, meerendeels
de sporen van menschelijke kunst dragen, dia slechts
het geschiktste gebruik maakte van de stroomen en
poelen, welke de natuur daargesteld had; deze
Stroom nam in vroegere eeuwen de afslroomende
Wateren van Smallingerland en Tidjerksieradeel op ,
liep voorbij Grouw, gaf een zijtakje af, nu hrt Swin
genaamd, dat, voorbij Friens loopende, zich einde-
lijk, bij de ZJrie jRo?«crs,__ jn de Middelzee ontlastte,
De hoofdtak liep naar Eernsurnerzijl, vereenigde zich
aldaar met de Boom of JSorne, en werd nu de Moezel
genaamd, die zich waarschijnlijk bij JDijkshoek,
daar nu Gabel No. 3 staat, in de Middehee zal gestort
hebben.

Het ligt met in mijn bestek, den loop van de JBoorn
te beschrijven; het zij lrier genoeg te weten, dat zij
oorspronkelijk uit de hooge veecen boven Bakkeveen
kwam, aldaar bekend is aîs Koningsdiep, en even
als nu voorbij de dorpen Oldehoorn, Nes, Akkrum
en Eernsum loopt, alwaar zij den naam van Boom
draagt. Dan ik keer tot mijne geboorteplaats Grouv
terug; . -
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Wij lézen in de oude Schrijvers van Friesland
dat Idaar deradeel een laag, moerassig land was, dat
•«•einig of niets opbragt; en geen wonder, daar er
geene zeedijken bestonden, zoo waren de kadijken
nutteloos, dewijl bij iederen hoogen zeevloed dsze
toch overstelpt werden; en deze kadijken zijn in
deze oorden onmisbaar, zal er eenig gewas van waarde1

op het land komen. De meeste nering bestond nu
in visschen.en vogelvangen, van welk laatste bedrijf
de menigvuldige overblijfselen van vogelkooijen in
deze oorden alsnog getuigen zijn. Idaard, aîs hoo-
ger gelegen en omringd door betere kleigronden,
Werd nu de hoofdplaats van dit drassig land, en
fiiet, zoo als tegenwoordig, Grouv/. Dit was toen
slechts een arm dorp, door visschers, kooikers e»
koemelkers bewoond, die, gebruik makende vaneene
natuurlijke hoogte of terp (*), zeer geschikt gelegeu
aan een' vischrijken stroom, en omringd door poelen
en meren, hier alle gelegenheid voor hun bedrijf
vonden, len einde in hunne benoodigdheden te voor-
zien. Want van de binnenlandsche groote scheep-
vaart hadden zij geen voordeel; die bestond er niet,
dewijl er geene zeesluizen, geene zeedijken waren.
Friesland was in het groot gesteld, zoo als de Schot-'

(*) De grond van het oude dorp is zeer hoog
gelegen, gelijk in de laatste overstrooming is geble-
ken»
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ren om de Zeeuwsche eilanden, of a!s de Keegen àaîi
de Wadden tusschen Holv/erd en Amdand> De vloed
liep hier beurtelings, door duizenden grootere of
kleinere slenken, op en neder; en hier of daar op
eeu terp of wier, door de natuur daargesteld en door
kunst geholpen, verschool zich dit arme maar vrije
voik: want de zee was hun bolwerk en hun vijand
tevens. Maar diezelfde zee had op vele plaatsen den
grond door herhaalde overstroomingen niet eene vette
ssib of kleibodem overdekt, welke, nadat men zich
door het aanleggen van zeedijken eenigermate her

veiligd had, bebouwd en ontgonnen werd, waardoor
zich aldra eene rijke bron van welvaart opende.
Wanneer -wi) onze oude Geschiedschrijvers mogen
gelooven, dan zoude dit laatste vooral op Grouvi
toepasselijk zijn geweest: want occo VAN SCHAHL
verhaalt in zijne Kronyk (1597, fol. 31 verso) op
liet jaar 1230, dat » de landen te Grou ende daer
ontrent dese tijt meest zaelïandt waren, want ver-
mits die goede waterlossingen die se hadden, scheen
het goed ende hooch Landt te wesen;" waarom er
destijds viji of zes smeden te Grouw zouden gewoond
hebben, die de landbouwers naauwclijks genoeg
ploegen en ijzerwerk konden bezorgen. Hoe dit zijn
moge , en of wij niet meer gewïgts mogen hechten
aan het vermelde in O M P O MAKTENA'S Landhoek,
foL 67, waar de landen tusschen Grouw en de W^ol-
<fcn in 1506 nog als lage, moerassige gronden voor-
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komen, » die woest ende overneengli keghen," en
die met dijken en watermolens wel lot goed land
dienden gemaakt te worden; terwijl ook uit het
Benefîciaçdboek, fol, 108, blijkt dat er in 1544 om
Grouw nog » parcelen willland, reedmeren, Jeech,
ende gebroecken landen" waren : - dit schijnt zeker-
der, dat, iia het doorgraven van de menigvuldige
meren en poelen tot geregelde vaarwaters, dit dorp »
als in het midden van de Provincie gelegen, allerge-
schikst voor handel en scheepvaart werd bevonden.
Deze vermeerderden aanmerkelijk, toen de wakkere
KASPAK HOBiiES het zoogenaamde Kornelsdiep liet
graven, ea daardoor de binnenlandsche scheepvaart
tusschen Groningen en Ae Zuiderzee bevorderde,
welke minder gevaarlijk en meerendeels met minder
oponthoud vergezeld ging dan builenom door de
Wadden. Daardoor werd Grouw eerlang tot een der
bloeijendste en welgelegenste dorpen van Friesland
verheven. Én handel in landsprodukten, én scheeps-
bouw bragten hier rijkdom en welvaart aan. Dan
de latere oorlogen met Engeland en de daarop vol-
gende Fransche overheersching vernietigden den laat-
sten bijna geheel, en deden aan den eersten eeue
geweldige afbreuk.

Er ontstond hier, omstreeks 1726, nog eene an-
dere tak van nijverheid, ik bedoel het klokmaken,
dat hier zeer gebloeid heeft, maar thans door vreem-
de mededinging ook sterk verminderd is. De staande
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Mokspeeîwerken worden toch. veelal vervangen doof
sierlijke en goedkoope Fransche pendules, en de ge-
ringe stand vindt elders minder kostbare, hoewel ook
minder deugdelijke stukken; en vanhier die verach-
tering van dien tak van nrj verheid.

Uit den aard der ligging van dit dorp moest vol-
gen , dat al wat leeft, varen moet, Kinderen van
zeven en acht jaren beginnen reeds nette scheepjes
als speeltuig aan te schaffen, en met vlugge zeiltjes
te bespannen, om te wedijveren, wie het snelste schip
bezit. Op hun twaalfde jaar besturen zij reeds zeil-
bootjes (*); en hoe natuurlijk is dit, daar in den
•wintertijd door den slechten staat van den eenigen
kleiweg, die naar Grouw leidt, het dorp in een eiland
herschapen wordt.

Wat de inwendige bouworde van het clorp betreft,
deze is, zoo als de meeste oude Friesche dorpen,
zonder orde of regelmaat: wen schijnt in dit opzigt
Tttolkwerum en Hindeloopen veelal tot hoofdmodel ge-
nomen te hebben. De Kerk, weleer aan den Hei-
ligen PETRUS toegewijd, draagt kenteekenen van hooge
oudheid, uit de onderscheidene bouworden en her-

(*) Een mijner kennissen verhaalde mij, dat een
oud Oostindisch kapitein hem verklaard had, dat
boerenjongens, uit deze oorden, reeds half bevaren
waren, wanneer zij aan boord van een groot schip
Jiwamen.
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stellingen te oordeelen, Nog zeer kort geleden was.
in het bijgebouw of hol oude koor van de Kerk, het
Regt- of Weerhuis, en daaronder de dorpsgavange-
nis, Boven de deur van dat verblijf sUiat met groote
vergulden Romeitische letters geschreven: Better
fFird, oîv/ordt beter, eu ik ken geen opschrift gepaster
voor eenigen kerker : want verbetering zoo wel als
bestraffing moet het doel zijn van alle opsluiting.
Dit opschrift heeft waarschijnlijk zijn' oorsprong tö
danken aan Grietman KAREI> BOORDA , die een bij-
zonder liefhebber van opschriften schijnt geweest te
zijn. Zoo bestond er voor den gemeenschappelijke!»
ingang van kerk en regthuis een kap of luifel, als ik
mij niet bedrieg, met lei gedekt. Op den rand van
die luifel stond ook een opschrift, waarvan ik uit
mijne vroege kindschoeid slechts de twee eerste
woorden onthouden heb: mors ei rdigio..... (de dood
en de Godsdienst). - Boven de iugangspoort van het
Kerkhof staat: teg-e quodfuit, rege quod erit {bedek,
hetgeen geweest is, bestuur hetgeen zijn zal,) een zin-
rijk opschrift met betrekking lot het verledene en
toekomende, hetwelk den raensch een' rege! van
levenswijsheid aan de hand geeft. (Men zoude het
ook kunnen vertalen met de spreekwoordelijke ge-
zegden : haal geene oude koeijen uit de sloot, en, %ie
verder dan u de neus lang is.) Boven de poort van
de oude pastorie stond, aan de buitenzijde: mor*
ï>or/a vitae, {de dood is de poort des levens), en aaq
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de binnenzijde : vita paria mortis, {hetleven ù depoort
des doods (*)).

Men heeft wel eens den Adel beschuldigd, dat hij ,
te prat op aangeborene verdiensten, de beoefening
der fraaije lelteren en poëzij verwaarloosde. Behalve
de onsterfelijke Geuzen en de Friso van onze VAN
HARENS , strekke het opschrift boven den ingang van
den dorpstoren van Grouw ten tegeixbewijze. Het
luidt aldus :

Doe men sestyn eeuwen sach,
In 't jaer seventig en twee,
Poen ons lant het weegeklach
Overstroomde als een see
"Door de macht van Frans en Brit,
Ondersteund door Myterheeren,
Die veel menschen haar besit
Roofden, 'k hoop God sal C voorts weeren ,•
Doen syn dese eeckebomen
Mier van Cornium gekhomen
En door ome last geset,

(*) Dit laatste opschrift gaf eens tot een koddig
voorval aanleiding. Een zeker eenvoudig, vlijtig am-
bachtsman, maar die er wat roesbroeldg uitzag, werd
door twee vreemde snaken gevraagd : » wat taal is
dat baas ?" - » Dat is gereformeerd, man : de gere-
formeerde Domeny wennit er oniraes," zeide baas,
?>begryppe jimme dat net,- man?"
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K koop Idaardradeel zal bloyen
't Volk gelyk Lauryren bloyen,
Dat 's ons wens, en ons

Gegeven door ons t , H, BÜRMANIA ,"
Grietman over Idaerderadeel doch Anno 1673 gheko-
ren lot Grietman over Leuwerderadeelenlu/jFr. IÜLIAKA
AGATHA VAN AYLVA syn huisvrouw desen 13 Augusti
1673,

Men heeft te Grouw twee gebruiken overgehouden,
dis men, zooverre mij bekend is, nergens anders
aantreft. Vooreerst, dat men er geen iSt. Niklaas-
feest voor de kinderen viert, maar een St, Pieters-
feest, hetwelk op den 22 Februari] invalt, en met
dezelfde vrolijkheid, met dezelfde begoocheling en
dezelfde geschenkjes aan de Jieve kiemen gevierd
wordt als elders liet St. Nikolaasfeest. Men schrijft
dit, wel is waar, toe aan den eerbied, dien de oude
Grouwsters voor hunnen Kerkpatroon hadden; maar
waarom vindt men dat dan op andere plaatsen ook
niet zoo? waarom viert men b, vb, te Bolsward niet
St. Marten, alwaar de Groote Kerk aan dien Heilig
gewijd was? (*)

(*) Nog voor weinige jaren liepen in den herfst j
kinderen te Grouw, met papieren lantarens op een.
stokje bij ue deuren, onder het gezang van:

7
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In mijne vroege jeugd hadden gegoede jongelingen
het gebruik om in den vooravond, vermomd, met
een rammelend gedruïscli van ketenen of iets anders,
aan de deuren der armen Ie komen, eis, na handen
Vol pepernoten over de vlosr geworpen to hebben s

âich te verwijderen.
Het tweede gebruik van een zonderlinger aard is,

dát de jongens te Grouw, op ICoppdmaàndag, de
kettingen van de scheepstimmerwerven haien, en die
langs de straten slepen "''"kortom, dat zij, gedurende
dien dag, alles aanwenden, wat een stadig gerammel
én gedruisch veroorzaken kan. Die de zware helling-
Icettingen niet slepen kan , neemt eene ligtere schoor-
steenketting, en de aîlerldeinsten slepen een oude
Blikken ketel achter zich aau. In den Almanak wordt
die dag Kopper- of Koppelmaandag, maar bij ons
Kopermaandag genoemd. Op den avond van dieu
dag komen de dorpsgenooten bijeen, om de aange-
legenheden der buurtschappen te regelen en de boe-
ten te verteren. Daar rijk en arm dan dezelfde
ïfegten hebben, zijn dat soms al zeer zonderlinge
gezelschappen,

"Wat zal ik ntt verder ván de overige zedea en

Rood, rood veugeltje,
Öinte Marlens vleugeltjes
ïlood , rood rokje,
ijSintc Marlens stokie &x%.



135

gebruiken ván dit dorp zeggen? Die zijn, ofschoon
nog vrij oorspronkelijk, zoo hemelsbreed verschil-
lende bij die van de vorige eeuw, dat onze groot-
ouders , wanneer zij onder ons konden komen,
vreemd opzien en zich in een ander land wanen
zouden. Want hoewel er nog veel oorspronkelijke
overgebleven is, zoo als de gelijkheid der standen,
Welke als een gevoig van de oude Frieschë vrijheid
nog onder ons heerschende is, de afkeer van uiter-
lijke vertooning en opschik enz., zoo is het nógtans
niet te ontkennen, dat de levensmanler als het ware
omgekeerd is. Of ten goede, of ten kwade ? Daï
wil ik niet beslissen.

Ik zal eindigen met een aardig vers van den Heer
Mr. T. vocKESTAART, die, als Student, een gedeelte
van de groote vacantie bij zijnen schoonbroeder, den
toenmaügea Predikant van dit dorp, den Eervv. VAN1

DER ZAND, niet zoo veel genoegen schijnt doorge-
bragt te hebben, dat hij bij zijn vertrek, in Sep-
tember 1814, deze half aandoenlijke, half ironische
regelen aan Grouw toewijdde:

GSOUW.

Op, Zangster! naar den Frieschen grond,
Waar in zijn snelle vliet

J3e Grouw al brüischend voorwaarts snelt,
En tusschen weide en klaverveld

In breede bogten schiet!
7 *
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Daar 't Wapprend zeildoek golvend zwelt
Op menig rijke kiel;

Van 't Zuidernat en 't Lemsterstrand
Gevoerd naar Frieslands oosterkant f

Door Eernsums forsche zijl.

Dáár rijst de stompe torentop
Van 't statig kerkgebouw;

Dáár heft zich aan de breede boord
Het dorp , dat ieders oog bekoort-f

ïîet welgelegen Grouw,

Hier rijst geen bosch of sçhrikbaar woud,
Dat moord en plund'ring broedt,

Dat Phoebus blijde glansen dooft,
Den wand'laar van zijn licht berooft

Jïn jamm'rend dplea doet.

Neen, helder schijnt hier 't zonaelicltó
Op dezen vlakken grond;

Het oog des wand'iaars faalt hier niet,
Maar weidt in !t onbeperkt verschiet

Ganscli ongehinderd rond,

&een vreemd'lïng stoort hier 's burgers rust,
Creen staag betreden spoor

Brengt hier, ia wagens of te voet,
fyedurig eenen vreemden stoet ?

*Jm



Tën schrik des dorp'lings doof.

Geen oorlogsheir voert ooit den schat
Bes nijv'ren landmahs meê;

Maar boer en burger leeft gerust,
Yan vreemd'ling noch soldaat bewust,

Bij eigen have en vee.

Hij werkt, hij slaapt, hij eet, hij drinkt,'
Kaar d' ouden Frieschen trant;

Geen and're streek die hem bekoort:
Hij waant zich in het zaligst oord

Van 't vrije Nederland, ,

Hij roemt zijn kunstig klokkewerk,'
G-ansch Neerland door vermaard ;

Hij roemt op menig schoon gewrocht ?

Dat ierier vruuhtloos eiders zocht,
En elks bewond'ring baart.

En wil men stadwaarts henengaan,
Of aan den overkant

Het vruchtbaar klaverveld betreèn -
Dan brengt ons de oude boot daarheen,

Gevoerd door CHARON'S hand, (*)

*) Een grijsaard, bij ons wel b.ekend, die vele
i den overhaal bediend heeft.
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Zoo leeft men hier naar d' ouden tranf8

Dien elk eerbiedig eert;
Zoo heb ik , vrij van 't stadgedraisch t

Vijf weken in des Pastors huis
In stille vreugd verkeerd.

Maar weemoed was mijn afscheidsgroet
Van 't vriendlij k , stille Grouw :

Want lieflijk was mijns broeders taals

En zusters hartelijk onthaal,
En Philax ed'le trouw.

Ja , Grouw! ik smaakte huiss'lijk hei}
Opiiwen vlakken grond;

En ik genoot niet minder vreugd,
Dan 'k ooit bij druischend stadgeneugt

Oî bosch of beken vond,

E, BAlBE&îSXd,



De Friesche natie heeft ten allen tijde den roem
Weggedragen, eene groote mate van stoutmoedigheid
Ie bezitten. De geschiedenis geeft hiervan genoeg-
zame blijken, zoowel in vroegere als latere dagen»
ïïn schoon er «ok gevonden worden, die van roeke-
loosheid niet zijn vrij te pleiten, zij duiden echter
eenen geest aan, welke niets ontziet, en zelfs de>
grootste gevaren koelbloedig en bedaard tegen gaat.
Ter bevestigiiig van dit gezegde, willen wij hier eéft
Voorbeeld bijbrengen, hetwelk door den beroemden
WiNSEMius te boek gesteld en alzoo voor de verge-
telheid is bewaard geworden. Wij plaatsen hetzelve
hier woordelijk, zonder eenige verandering, gelijk
het door den geschiedschrijver in zijne Ckronyckvan
Friesland, Fol. 879, staat opgeteekend, aldus lui-
dende :

» Na die beroerten van Leeuwarden in den selvens
jare, is in Friesland een seltsame ende ongehoorde
sake gliebeurt, spruylende uyt sekeren wedspilende
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die Contracten van dien, by welken tusschen twee
personen , als TAN CORNEMS FEMMESZ , ende THOMAS

THOMASZ. gheaccordeert ende gesloten was, dat de
voorsz, THOMAS THOMASZ onlfangen soude sekere
waren, als waghenen, ploeghen ende wat diergelyc
Iten zyn mochte, ende daar voor betalen eenhooghe
ende diere prys, indien IAN CORNELIS voorsz, een
geheel Jaer, beginnende van den elleften Juni/ 1610.
tot den selven dato des volgende Jaerc 1611. op se-
Iceren plaetse ofte sandt, aen den Noordt-zee tusschen
den Schellinck ende Amdandt ghelegen, synen woon-
jplaetse soude ghehouden hebben, ende dat sonder
l y hem te hebben wyf en kinderen, maegschap
ofte iemands anders. 'T welck alsoo insgelyks IAN
CORNELIS EEMMEsz. aengenomen ende belooft hadde
te voldoen, by verbeurte ende verlies van de gele-
verde goederen, is hy met een schipper genaemt
TKERic ÏETZES nà den Bos ofte Campersant, drye
Byren seylens van Frieslandt ghelegen, den elften
Juny gevaren, alwaer gecomen synde met eenighe
van syne vrienden ende verwanten, seker hnysken
den derlhienden Juny begost heeft te maken, ende
op roeden te stellen, om met een vysei te schroeven
na de hooghte ende leeghte des waters, 't welck
met alle getyden het voorsz, sandt olie den bos
overvîoeyde, Dan also het sandt welinich ende on-
dicht waer, heeft hij in 't vastmaken va» den
voorsz. roeden groote swaricheit gevonden, ende
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die losse plaetsen met duynsandt ende andere mate-
rien moeten vullen. Ende also door slorm ende
Noordweste winden, mitsgaders de zee by nieuwe
en volle manen door sprincvloeden seer ontstuimich
ende hooch was, is hy meermalen in ghevaar van..
syn leven gheweest, alsoo dat ook des snachts tus-
schen November ende December hem de vysel ont-'
dreef, ende het zeewater over de solderinghe vloeyde,'
niet anders de sake hem toedragende, als ofte het
huysken soude wech ghespoelt hebben, daerom hy
hem oock äan 't holtwerck ghebonden heeft, op
hoope dat het Ugchaem met het selve holt aen strandt
dryven ende die eerde becomen mochte. Dan door
de afnemende windt ende watervloeden is het noch.
staen ghebleven, ende hy heeft het by beter weder
met den stempel opghestelt» Ende na dat de winter
passeert was ende de schone tyd van 't saysoen
aenstonde, hebben hem ontallycke schepen met volck
geladen besocht ende gevisiteerd, na dat hy gheea
landt, Toorns, ofte nienschen, gheduyrende de tydt
van seven en twintich dagen, door de mist ende
donckerheyt des luchts niet gesien badde, Daer
naecten hem ook de robbevanghers van de eylan-
den, ende bysonder de beesten, peerden die van
strandt afdreven, door pers van water, ende door
het couwe diep (t welek wel negen vademen diep
was) die aldaer aendreven, ende by bem gebercht
wierden, Maer besonder rftgenj-ds aldaer de Arent
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dis veel koerlvogels aldaer vinck, maer by dezea
7AN CORNELIS hem ontjaecht ende glienolen wierde.
Hy vingh mede veel vis met wadnet, als Schollen,
Bpdt, Scharen, Ael, ende lielhemsomtytsde Cabel-
Jaeuw daer mede sien , mitsgaders die menichte van
cleyne sandtspieringhen ende Robben, welckers
vertoninghe binnen corten tydt groole stormwinden
ende tempeesten beduyden, Daer quam ook omtrent
alderheylighen aendryven sekeren Zee-Calf dan doodt.
In somma 't was een vreemde sake midden in liet
tyater, ende aen de mondt van den JN'oortzee in een-
jsaemheit te ieven. Ende alsoo de gedeputeerde
Stalen van Frieslandt haer argerden, en yerstonden
dat de scheepvaert daer door onveijlich ende glie-
vaerlijck soude worden, ende dat de schippers bij
neveîachtiglie luchtende onweder, 't selve liuijsken
voor een baken souden mogen aenschouwen, had-
clen sij hem bij missive belast, 't huijsken af te bre-
ken in dato den derthienden August, dan sulx is
door instructie, ende doordien dat de persoon mits-
gaders de sake bij veîen gerecommandeert wierde,
achter gebleven, en heeft hij JAN COENEHS sijnen
aftocht, niet den se'ven schipper, vergheselscliapt
sijnde met meer schepen, genomen van het voorsz,
sandt, ende is den derthienden Juni/'m Frieslandt
ghecomen, als hij daer aen! Bos ghewoonl hadde
een jaar ende twee daghen."

D. I>. H. r- &• M.



BET AVONTÜTO TAN DEN PROFESSOR

|§W»á (ggtfmrf (g|c§tÄ
EN DKN PEDAGOOG

Sony soit qui mal y. pense l

Professor Schmölke dik en rond
Jîn rood als Woedkoralen,
"Woog ruim tweehonderd vijitig pond,
Maar kon naauw vijf voet halen;
Terwijl zijn vriend zeer lang en bleek
Een stokvisch van figuur geleeki

't Geleerde paar doet wat het kan
Om voor elkaar te leven;
Geen David kon zijn Jonathan
Meer trouw en vriendschap geven; •»
Elk roemt den Duilschen Pithias,
Die voor zija Damon alles was.
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Zij reisden nooit, hoezeer de lust
Hen dikwerf was bekropen ;
De een was een boezemvriend van rustj
En de ander haatte 't loopen ; -
En dat men niet op 't rijtuig z a t , . . . .
Geleerde beurzen zijn te plat.

Op eens voldoen zij niettemin
Aan ' t vaak herhaald verlangen ,'
Het valt hun sympathetisch in
Een reistogt aan te vangen;
En wat vrouw Schmölke schreeuwt en krast,,
Die reis staat a!s een muur zoo vast,

» Maar waarde Manlief, weet gij 't wel
» Hoe roekloos ge U gaat wagen?
» Hoe zal uw fijn doorvoed gestel
» De reisgevaren dragen ?
» Gij stort wis van vermoeidheid neer
» En 'k zie mijn Schmölkchen nimmer weer!

De knápzak werd ter deeg voorzien,
Gebraad noch worst vergeten,
En wat geleerde Duitsche liên
Op reis gewoonlijk eten.
Men trekt, - en Bakel wel te moê
Koept 't lebÊ v/ohl! zijn Malchen toe.
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Op d' avond v&n een' schooneu dag,*
Als Phoebus in zijn luister
Zich in den schoot van Thetis lag,
Zong bij 't Zefijr-gefluister
Het edel paar en troubadour :
» Wk herrlich schön bist duy Naiurü"

Maar in die geestvervoering had
Sïen weg en steg vergeten;
En Bakel meende 't regte pad
Door 't bosch het best te weten.
Men stuit en strompelt waar men komt..
Terwijl Professor knort en bromt:

» Daar dwalen wij nu, ja, het ei
» Was dan de lien weer wijzer!
» Zoo rijden wij, helaas, de klei; -
J) Nu is de kerfstok ijzer,
5> Zie op, de nacht wordt guur en naar,
» Toe, wijsneus, red ons uit 't gevaar."

i>:V> Daar zit de knoop , mijn goede heer!
» » Waar heen we ons zullen wenden j
ï)» Maar 'k loop niet angstig heen eu weef
» » Noch schrik voor rooversbenden;
» » Ik waag mijn laatste druppel bloed
»B Doch gij, gij beeft van heldenmoed,""
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s Boe! Gij hebt tot satire lust,
» En acht mijn doodsangst luimen?
» Komt ooit inijn ziel wel weer in rnst,
» MiJQ ligchaam in de pluimen ?
» Dan halt, zie ginds daar in liet boscîl
» Wenkt ons een licht: inarsch, daarop los!".

» » Ja , daarop los, gezwinde pas;
» » Er zal wel iemand wonen,
»» Geen Duivel of bandietenras
»>B Zal zich aan ons vertoonen,
» » Voort, cito voort, reeds proef ik hier
»» Een schinkje en lekker dubbelbier.""

De Pedagoog volgt onbedeesd
Zijn vriend naar 't lichtgeflonker;
Doch weik een kwaadgezinde geest,
Drijft hen door nacht en donker,
En doet die stumpers vrij en blij,
ïlians droomen van een smulpartij ?

Weldra bereikt men Hans van 't Woud,
Een man in bruine Meeren,
Ontvangt een weinig kaal en koud
,Üe zwart gekleede boeren.
s> De vrienden zoeken nachtkwarlier
Dat vindt gij zonder twijfel hier."
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J> lic heb matras noch vederbedt.
Waartoe die zwarte blikken?
Gij kunt op stroo toch even net
Uw matte leen verkwikken,
$Ju mannen, zoo als 't is gezeicî
Daar boven is uw bed bereid."

Toen vouwt de hooggeleerde heer
De handjes zeer verslagen,
Ziet op zijn dierbaar corpus neer,
En moet zijn lot beklagen.
Maar Bakel sprak: »Ach! hier beneênr'
» Is niets volmaakt, ik ga er heen."

Pof, 2ei de stokviseh en bij lag : -
Doch Schmölke hing met zuchten
Zijn pruik, daar hij geen kapstok zag,
Aan ' t venster wat te luchten,
En rolde op 't haatlijk stroo ter neer,
En kuchlte en kreunde en woelde zeer»

Een dun beschot van enkel riet
Hield waard en gas' gescheiden;
Nu hoort Professor 't avondlied
Yan Waard en Gastvrouw beiden,
Daarna 't gebed, en tot besluit,
Een beddepraatje, dat dus luidt:
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s Ja Wijf! Lij 't eerste morgenrood,
Zal ik die zwarten slagten ,
Zij zijn doorvoed, zoo zwaar als lood?

Yeel vetter dan wij dachten,
Die eene knaap is kogelrond,
Ik slik naar hem reeds om den mond."

De Waard een ruwe slagtersbaas,
Om in 't geheim te melden,
Sprak van zijn zwijntjes, maar helaas!
Hoe trilt de held der helden.
Want hij was in den doüen waaD
3t Gesprek ging zijn persoontjen aan.

» Kei Bakel, slaapt ge ? luister, stil,
5> Wat of, o bittre ellende,
» Die rasnsclienvreter met ons wii:
» Er woont een moordnaarsbende
» In dit vermaledijde huis :
5> Ocli was ik levendig weer t'huisl"

»» Pots'.ansend! - doch ik wil zoodra
»» Me 'm Pluloos magt niet stellen,
» » 't Vornuft kom e ons nu liicr te sta,
»» De raoed blijve ons verzeilen;
» » Steak opwaarts 't hoofd en zie op zij
»» Een venster, daaruit springen wi j , "" .
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s> Ja zulk een ligte ganzenvierk
» Als §ij, kan dit wel wagen,
» En dan liet lijf nog gaaf en sterk,
» Gezond naar huis toe dragen,
» Maar ik stort mij, och welk een nood !
» Straks in de kaken van den dood."

Dan Bakel overzag den strijd,
En kende zijn vermogen.
Hij bombardeerde langen tijd
Met krachtige betoogen ,
En viel zoo lang zijn halsvriend aan,
Tot die de proef ook zou bestaan!

Nu was de vraag nog , wie liet eerst
Den luchtsprong wagen zoude,
Zij disputeerden om het zeerst,
Wijl geeoe zich betrouwde,
Tot eensklaps onze Pedagoog
Gelijk een kat uit 't venster vloog.

Htj stort, ' t zij niet verlof gemeld,
Op eenen mesthoop neder.
Maar werd door pijn noch stnart gekweld,
En had zijn vrijheid wede?;
Daar valt gelijk een molensteen
Zijn Pithias hem op de leen.
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G-een haarbreed wijkt de goede maa,,
Trots Bakels krachtig groeten,
En wijl hij voor- noch rugwaarts kan,
Laat hij zijn Damon wroeten,
Tot dees den. zwaargevleeschten vriend
in 't opstaan tot een hefboom dient.

't Was duistre nacht, de regen valt
In stroomen van de daken,
Zij tasten rond, en houden halt,
Daar ze aan de tuindeur naken; -
Die is op 't slot: nu is het uit,
Zij zijn der kannibalen buit.

Zij willen dan ook wederzijds,
Vaarwel der wereld zeggen,
En wenschen slechts nog weinig tij ds
Wat draag_eiL..stil te leggen.
Hij wordt verhoord, die 't minst begeert,
Zoo a]s ons de ondervinding leert.

Een klein verblijf werd daaromtrent
De toevlugt in hun nooden:
Hit was der dieren logement
Aan Mozes kroost verboden,
Waarom men tot op dezen dag
Dit beest nooit op hun tafel zag.
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Verschrikt ontvlood het rustend vee
En knorde om dit spectakel,
Ontroerd vleide in hun legerstee
Zich Sclimölke met zijn Bakel;
Zoo arm in arm lag 't broederpaar
En sprak demoedig tot elkaar:

» Wat is de wereld van 't begin
» Tot aan der eeuwen ende ?
» Zij geeft bij druppels blijdschap in,
© Bij flessen vol ellende.
» En als ge een glaasje vreugd geniet,
» Hebt ge ook een okshoofd vo} verdriet."

S n Zoo is net, dierbre lotgenoot,
» » En wat wordt llians van de aarde ?
» » Dra weer een bajert woest en groot,
» B Als die haar eenmaal baarde,
»a Komt niet het menschelijk geslacht
» » Weer uit der Jacobijnen magt.""

» » Al bood de Beîg U zijne Kroon,
7) » Gij zoudt die trots verachten,
» » Al schonk men mij Philippus TrooB
?>» 'k Zou voor dit volk mij wachten.
» » Geen Simonist, geen Fransch geloof.
»5s Men leve en slerve als Filosoof.""
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i> Begt zoo, mijn Yriend, want wat is ' t graf,
» Bestemd tot onze woning?
» Daarin daalt met den beedlaar af,
s Professor, Paus en Koning;
» En dus, wat dient er meer gezeid?
5) Aanschouw hier 's werelds ijdelheid!"

» t> Ja Boezemvriend , gij hebt gelijk ,
»» Is 't kluwen afgeloopen,
>i s Dan kan geen stérfling arm of rijk.
» » Een duimpje draads meer koopen!""
Dus luidden 's nachts hun vroome reen,
Tot 't daglicht door de reten scheen»

Daar knarst er grendel, deur en slots

Daar naakt om prooije pragchend
De kannibaal het varkenslsot,
En wet zijn messen lagenend:
» Hernit gij Zwarten, toe kom aan! "
't Is met uw leven nu gedaan!"

Hij grijpt hier stevig met de hand
En wil zijn kweekling pakken,
Maar snel, als had hij zich Verbrand
.Aan Bakels dikke hakken.
Scheurt hij terug en dol van zin
Roept hij : » De Duivel zit daar in."
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» » Neen,"" zegL de ontroerde Pedagoog,
i> » Wfj zijn verdwaalde mensclien,
» » Die met een zilte traan iu 't oog,
a » 't Pehoud huns levens wenschen,
» » En welk een wezen gij ook' zijt,
»» Ach, dat uw meèh'j ons bevrijd'.""

Den martelbroeders bleek nu klaar
Den oorsprong hunner dwaling,
De huiswaard had ook geen gevaar
En lachte bij herhaling,
Toen Damon met zijn Pithias
Het varkenskot ontkroperi was.

Bij 't afscheid zwoer het klaverblad
De klucht nooit te verraden,
Poch toen ik laatst Professor had
Met Rijnwijn vol geladen.
Werd zijn gemoed zoo vlug en blij,

• Dat hij de grap vertelde aan mij.

Z,J.JKGS£IN V - i"'9

gedeeltelijk gevolgd'



CORRESPONDENTIE

TUSSCHEN

U ^^aûe en W (S^^tt*

Aan
mijne zuster de Maan. Anno d836-

Lieve Zuster!

Ziedaar den eersten brief, mijne dierbare ! welken
ik de eer heb u per luclitstoomschip te doen toeko-
snen. Nooit had ik kunnen denken, dat mij het
onuitsprekelijk genoegen zoude te beurt gevallen
zijn, om eene correspondentie met u aan te knopen,
na verloop van ettelijke eeuwen, waarin wij geene
kennis niet elkander hadden, maar als twee vreem-
delingen door het luchtruim rolden Der negentiende
eeuw echter, die eeuw van verlichting, was het
voorbehouden, om de groote klove, welke ons
scheidde, weg te nemen. Een forsche sprong van
de Kaap; de goede hoop, die haren naam nu eerst
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eer aandoet, Leeft eenen Engelschman (wie zou het
ook auders durven wagen) over die geduchte kloof
gebragt, welke ons altijd in eerce vertrouwelijke con-
yersatie hinderde. Nabij het land der Hottentotten,
is deze tour d'adresse gebeurd, die ons met het
bovenaardsche even zoo goed bekend maakt, als wrj
liet ondermaansche vermeenen te kennen. Er is dan
ook, in mijne jurisdictie, eene luide vreugdekreet
opgegaan over deze belangrijke en in de gevolgen
onberekenbare ontdekking. Yele mijner Vasalhn
schreeuwden en chorus: bravo! bravissimo! met een
da capo ad infinitum, waaronder voornamelijk mijne
geliefde Franschen uitmunten. Deze, dit moet ik u
en passant zeggen, zijn verschrikkelijke entkusiasten,
Wanneer er een nieuwe coup gebeurt, al is het dan
ook altijd juist geen coup d'état. Er is echter een
volkje, dat niet zoo luidruchtig valt, maar vee! kou-
fier temperament bezit (ik bedoel de Nederlanders),
hetwelk, tot mijn leedwezen , niet zoo spoedig heeft
gevivat en gehoezeed! Ja , wat meer is, een Friesche
boer is zelfs een contramineur geworden, daar hij in
zijne landtaal zeer pklegmatisch zeide : wei mei dy
•wysjewasjes, dy oon de moantyngen f en dy IngekJce
Hearen kauwt, dy het se/s in tikje f en de moanne wei,
dy schymert it. Hij is evenwel overschreeuwd, want
de Franschen, lieve Zuster ! hebben duchtige kelen»
(zij kunnen b. v< kraaijen als hanen, wanneer het de
vrijheid geldt;) weshalve ik hen altijd ia mijne raads™
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vergaderingen op den voorgrond stel, om mijne
wetsontwerpen cum voce ferrea door te drijven.

Doch welk eene vreugde de talentvolle negentiende
eeuw mg verschaft, en hoe zij mijn verlangen moge
bevredigen, zoo spijt het mij echter, dat de ouders
van liet tegenwoordig geslacht niets van al dit verba-
zende nieuws gezien hebben. Och! of zij voor een'
oogenblik herleefden, om zoo menige gewigtige ont-
dekking te vernemen; - wat zouden zij wonderlijk
opzien! Daar deze herleving, echter onmogelijk kan
gebeuren, moet ik dezen wensch laten varen, dat
trouwens het best zal zijn. Zij zouden weliigt onzen
Kaapschen Engelschman, wanneer hij hun zijne
maansontdelikingen verhaald had, voor dol gehouden
îiebben. Men hoore slechts, hoe ERASMÜS in zijn'
tijd over de Sterrekijkers dacht, wanneer hij , in
zijue Xa«s Stultitiae, aanmerkt, dat er reeds bij zijn
leven menschen waren, die over de oorzaken van
den bliksem, van de winden, van de Eklipsen ën
over andere onbegrijpelijke dingen redeneerden, even
ais of zij regtstreeks uit den raad der Goden ocder
de mensclien verschenen waren, of wel bij de schep-
ping der dingen als raadslieden gefungeerd hadden.
Mijn goede EHASMTTS ! wat zoudt gij raar staan te
kijken, ais gij nu uwe oogeu eens opendet. Do
kinderen eener stadsschool kunnen u thans die din-
gen, welke Gij voor onverklaarbaar hieldt, zeer
juist uitleggen j om welke reden dezelve dan ook de
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aandacht van de Geleerden onzer dagen niet meer
tot zich trekken.

Men moet maansontdekkingen doen, gelijk de os -
Sterfelijke KLAAS KLIM, die hierin de ijsbreker is
geweest, om thans op eenen vermaarden naam aan-
spraak te mogen maken. Men moet met vergroot-
glazen en hydro-oxygen-mikroskopen, bazaltgeberg-
ten, maanwoudcn, dennebosschen, vierhoekige
gekristalliseerde zuilen van ametist, wijduitgestrekte
woestenijen van roeslkleurige steenen, ossen met
knobbels boven de oogen, maanvulkanen, tweevoe-
tige bevers, die regt overeind loopen, die hunne
jongen op de armen dragen, en - het gebruik van
het vuur kennen; - men moet, zeg ik, de schoonste
oevers van louter saffier, en niet meer nog minder
dan de bergen ontdekken, waar het goud zoo maar
voor den greep hangt, eer men, in het vervolg, zal
zeggen : dat is een geleerd man! En waaruit ont-
spruit die chaos van geleerdheid? Uit de verlichting.
Leve dus de verlichting der negentiende eeuw!

Het schijnt echter, lieve zuster ! dat eene dergelijke
Verlichting, als ik de eer heb u te presenteren en
kennelijk te maken, van mij naar u tot cogtoe niet
doordroag, en dit is inderdaad bejairnnerenswaardig;
Ik zie immers uit de Selenographische berigten, dat
de Seleno-Vespertilionen (vle^rrouis-niaanwezens) dik-
wijls in oorlog zijn met de Andro-Seleni'èrs (maan-
menschen) en de gemaakte krijgsgevangenen opeten,
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en er bij n gevolgelij k Androsskniphagen (maan-
menschenëters) gevonden worden. Vroeger had zoo
jets ook bij mij plaats, toen de kannibalen op eecige
eilanden den baas speelden, doch de beschaafde
menschen hebben hun deze kuren afgeleerd, door
hen te dooden, dat het beste middel is , om iemand
eene kwade gewoonte te doen afleggen Geenszins
wil ik deze handelwijze op alle kwade gewoonten
îiebben toegepast, want dit zoude eenpaskwi/op de
verlichting zijn; doch bij het artikel: mensckenëlerss

moest dit in acht genomen worden, en tevens bij al
de zoodanigen, welke de welvaart en het leven der
menschen belagen, alhoewel die advokaten, weike
eene averechtsche verlichting aanhangen, deze laatste
soort van fielten, menigmaal, voor de regtbanken,
wan alle schuld zoeken vrij te pleiten. Doch dit
d'áárgeiaten. Laat mij liever die onverlichte maan=
gewoonîea, welke voor onze verlichte oogen hinder-
lijk zijn, zoeken weg te nemen. Schaf dan, voor-
«erst, lieve zuster! de genoemde smulpartijen dei'
Jhidrosdeniphagen af s opdat mijue bewoners u met
meer genoegen aanschouwen. Zie naar,andere voor-
werpen cm, -waarmede zij hunnen honger kunnen
stillen, opdat zij in eendragt te zamen wonen. Roei
daarenboven de verderfelijke slavernij uit? en schenk
den Siflena-Gasloren (maanbevers t deze zijn de slaven
der twee andere mensçhsoorten) hunne vrijheid weder.
'yoorheen was de slavenhandel ook bij mij in zwang s
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doch. de gezegende beschaving heeft hem doen op-
houden. Zoek tevens op uw grondgebied vrede te
maken, welke ook in het gevolg der verlichting be»
hoort. Dezelve i s , o ! zoo heilvol, zoo liefelijk en
zoo aangenaam, en wij plukken bij voortduring
daarvan de zoetste vruchten, volgens de beschaafde
herigten mijner Oppervasallen, die alle middelen
aanwenden, om dien, wat het ook koste, te behou-
den. In één woord, sticht Maatschappijen tot nut
van bijzondere hoofdpersonen, en tot nut van allen,
opdat uwe wezens in verlichting en besehaving mogen
toenemen, en zoo doende eene maatschappelijke orde
grondvesten, die bij eën Heilig Verbond, zoo gij
wilt, tot eenen eeuwigdurenden vrede kan leiden,
vooral wanneer dit door diplomaten bezworen wordt.

Overweeg a! deze aanbevelingwaardige punten,
waarover ik uwe opinie en rescriptie blijf inwachten,
en geîopî mij , dat ik bea

Uwe toegenegene en liefhebbende zuster
De Aarde*

8*
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mîjne zusier da Aarde. Anno 5597.

Geachte Zuster!

Daar wij elkander, sedert de verdeeling der hoofd-
stoffen , niet gesproken hebben, was het mij aange-
naam , eenen brief van n te ontvangen, met het
luchtstoomschip: de Verlichting, dat nu, volgens
zeggen van den kapitein MG-THOOFD , elke week s

f iet verso., zal stomen. In bet eerst was ikhuiverigs

om een schriftelijk antwoord aan den kapitein mede
îe geven, uithoofde uwe gesoigneerde educatie (ik zal
mij, hij u, zoo verstaanbaar mogelijk uitdrukken)
misschien u dea neus zal doen optrekken over mijnen
Ijriefstijl, waarin zoo weinig uitheemsche en ver-
franschte woorden voorkomen. Doch gij moet we-
ten , dat ik reeds vroeg sersen hevigen afkeer ge-
koesterd heb tegea bastaardtaal, en nimmer lust
gevoelde, om mijne gedachten van anderen te ont-
leenen, ten einde zoo doende met den grooten stroom
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mede te varen, maar altijd het verstand, op eens
betamelijke wijze, en door eigene oefemDg in wer-
king hragt, dat men gewoon is, met den naam van
zelfdenken te bestempelen. In hoe ver dit goed of
kwalijk gehandeld is , daarover wil ik heden liefst
niet redekavelen, nu ik het plan heb, uwe opge-
smukte berigten te overwegen. Het woordje opge-
smukt zal ïi 'zekerlijk vreemd in de ooren klinken,'
doch deze bevreemding zal spoedig ophouden, wan-
neer ik u berigl, dat het luchtstoomschip, buiteo
den kapitein en de stuurlieden, eene reisgezellin,
(de Waarheid genaamd) medevoerde, welke men
niet aan boord vermoedde, daar de aardbewonersy
overeenkomstig haar verhaal, in eenen gedurigen
twist met haar leefden, en zij dus genoodzaakt was»
om zich schuil te houden. Zij had deze luchtreis
te baat genomen, om van de aarde te verhuizen,1

en bij mij te komen logeren. Ik nam haar gaarne
als gast op, dewijl ik alsdan verzekerd was, waar-
achtige inlichtingen omtrent u te verkrijgen , waaraan
mij zeer veel gelegen lag. Thans zult gij ook wel
begrijpen, geachte zuster! waarom ik zoo even alle
wijsgeerige bespiegelingen ter zijde stelde. Het ge-
schiedde alleen, om uwe mededeelingen door de
waarheid te laten toetsen, die ik altijd blijf vereeren
en aanhangen, hoezeer mij anders ook het zelfden-
ken bevalt. Stel u dus voor, wanneer ik mijne
meerlingen openbaar, dat de waarheid bij mij zit,
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.Súet uwen brief in de hand , ten einde de noodigé
ophelderingen Lij de beantwoording te geven. Spreek
ik soms al te sterk, dat is , al te duidelijk, boek
dit dan, als het u belieft, op den naam der waar-
heid, met welke gij de rekeningcourant kunt vereffe-
suen, wanneer zij tot u mogt terugkeeren,

Ik moet al dadelijk uwen Eugelschman bij den
Jcraag vatten , geachte zuster! De man, die , naar
ik meen, JOHN HERSCHEL genoemd wordt, is te
yerstandig, om zulke maanmirakels uit te kramen,
als men verhaalt op mijnen bodem gezien te hebben.
Een Hamburger genie, dien de geleerdheid in de
înaag zat, heeft den naam van HEUSCHEL gebruikt,
©m dingen te verhalen, die alleen bij dolzinnigen
geloof vinden, waaronder ik dikwerf uwe geliefde
Æraöscnen, nïëï zöniJèr reden^ rangscTukT Dat zij
geduchte schreeuwers zijn, is overeenkomstig de
Waarheid, even als pok uwe aanmerking omtrent
dien Frieschen boer, die getoond heeft, den schijn
•van het wezen te kunnen onderscheiden, waarvoor
tig mijnen hartelijken dank verdient, en zoo hij
eenmaal besluiten mogt, met het luchtstoomscliip tot
mij over-.te komen, zal ik hem dien mondeling be-
tuigeH.

Wat verder uwen wensch betreft, dat de voor-
ouders van het tegenwoordig geslacht nog eens de
oogen mogten openen, om de verbazende vorderingen
hunner kinderen te aanschouwen, is zeker wél ge-
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nieend , maar echter, na alles, wat ik daarover van
de waarheid gehoord heb, niet zeer verkieslijk, In
eene zedelijke beschaving ten minste moeten uwé
hedendaagsche bewoners voor hunne ouders wijken.
In het wetenschappelijke kunnen zij uitgebreider,
maar geene grondiger kennis bezitten, dan het
voorgeslacht. In de vroegere dagen immers werd er
niet zoo veel oppervlakkigs geschreven en gedrukt,
als thans, berigt mij de waarheid, welke mij zegt,
dat een uwer vernuftige Schrijvers daarom te regt
aanmerkt: » alle faculteiten voeren cén of meer tijd-
schriften in haar wapen, en zouden het ook bezwaar-
lijk kunnen stellen zonder deze vergaar- of filtreer-
bakkefl van binnenlandsch en uitheemsch vernuft en
onvernuft. Tijdschriften behooren aan geleerden en,
geleerdheid, - dit zij zoo! Verbeeldt u echter eens
de buste of het portret van eenen SCAMOXER, LIPSIUS,
CASAüBONUs, G-KOTITJS , met een hedendaagsch tijd-
schrift in de hand ! wie zoude de bittere satyre niet
gevoelen?" (*) , En niettegenstaande dit en honderd
andere schimpschoten, pronkt gij, bijna in eiken
regel, met het woord verlichting. "Maar het blijft
ook bij den pronk, dat is, bij bet uiterlijke, daar
het innerlijke weinig of niets verandert. Herinner
u slechts, hetgeen uw groote dichter zegt:

(*) De maan bedoelt B. T. LUBLINK WEDDIK»

Zie zijne gedachten en heelden, Ie stukje, bl, 10, 11."
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Ferl/chting? Alles galmt en weergalmt van verlichten,
't Klinkt fraai, doch toon' men mij dien nieuwen

zouneglans,
'k Zie Trots en Eigenwaan hun Babeltorens stichten.

Maar storm en nevelwolk omweem'len ze om de
trans. (*)

Het is mij dus niet duidelijk, waarin de heden-
daagsche menschen boven hunne voorvaders uit-
munten. Zijn mogelijk de voormalige Godsdienst-
twisten bij hen onbekend, en leven zij in vrede en
rerdraagzaamheid, in onderlinge liefde met elkan-
der ? Helaas! het is er verre van af. Deze smet
van vroegere jaren is niet alleen nog op hoogen
trap , maar zij is met een ander en erger kwaad
vermeerderd, namelijk : het ongeloof. Dat men hier
en daar over de Godsdienst twist, dit is niet te
verwonderen, want het dwaalziek en bekrompen
menscheiijk verstand zal altijd, uit hoofde van des-
zelfs onvolkomenheid, op doolwegen geraken - maar,
om zonder Godsdienst voort te leven , zoo als er velen
doen, zulks is met alles strijdig. Ik zeg dit niet,
om vroom te willen schijnen, lieve zuster ! in geenen
deele; doch gij zult mij immers wel toestemmen,
dat de Godsdienst, ter bevordering van het algemeene
welzijn, allernoodzakelijkst is. De waarheid, welke

(*) BiLDERDiJK, Schemersckijn*
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mg hieromtrent belangrijke inlichtingen gaf, heeft mij
ook verhaald, dat gij eene uitmuntende Godsdienst-
leer bezit in een heerlijk boek, den Bijbel genaamd,
dien uwe bewoners echter telkens, door hunne
spitsvondigheden, tot een' steen des aanstoots maken.
Wonderlijke wezens moeten er al bij u omwandelen,
die allerlei dwaze en belagchelijke dingen uitkramen,
en niet ten voordeele van uwe zoo hoog geroemde
verlichting pleiten- Zoo verneem ik b. v. dat som-
mige lieden met het jaar 1836 zeer zijn ingenomen,
en waarom ? Omdat de getalmerken van dit jaar
eenige aardige uitkomsten opleveren. De twee eerste
cijfers namelijk geven de som der twee laatste; de
twee laatste natuurlijk de som der twee eerste;
beide geven 9. Alle vier, te zamen geteld , maken
18, en 1 en 8 is weder 9. Wanneer men liet gan-
sche getal met 9 vermenigvuldigt, krijgt men 16,524,
en deze cijfers geven, te zamen geteld, weder 18.
Deelt men het jaartal door 4 , dan is de uitkomst
459, en deze cijfers maken nogmaals 18. Daaren-
boven is het jaar 1836 het 9de sehrikkeljaar der 19de
eeuw. Uit al deze rariteiten nu wordt het hoogge-
leerd idee geboren, dat in 1836 het duizendjarig rijk
begint, waarvan IOANNES in het XX Kapittel der
Openbaring spreekt. Leve de verlichting!,..!.

Nog eens, leve de verlichting ! en weg met de
slavernij en met den oorlog, die beide, naar aan-
leiding eener schoolvossige berisping, niet bij u
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onderrigt. Er wordt zeer veel geschreven over het
onregtraatige der slavernij, gelijk de godvruchtige
IJAS CASAS in vroegere eeuw reeds deed, doch het
blijft bij het schrijven, en alles gaat zijn' ouden
gang. De wreede daad, welke, wota bene, eene
dame nog onlangs aan eene schoone slavin beging,
d'-.e zij vreesde, dal baren man zoude bekoren, ge-
tuigt waarlijk van geene vrijheid, noch van de af-
schaffing der slavernij , maar van eene barbaarsch-
lieid, waarvan de onverlichte niaanwezens ijzen.

Wat het artikel: oorlog, betreft, zoo zult gij u
ongetwijfeld moeten schamen, over vrede gesproken
te hebben, wanneer ik u uit naam der waarheid
schrijf, dat er een oorlog of Kever moordtaktiek be-
staat, in een werelddeel, dat op het non plus ultra
der beschaafdheid pogcht. Gij berispt mijne wezens
om den onderlingen krijg, dien gij meent, door uwe
vergrootglazen aanschouwd te hebben, doch dit zijn
verschillende soorten van menschen, ook al volgens
uwe teleskoop-berigten, en dus niet van één geslacht,
gelijk uwe bewoners, die, roet terzijdestelling van
den oorsprong, niet alleen hunne broeders uit an-
dere oorden, maar zelfs hunne landgenooten ver-
delgen.

Op uwe beschaving en verlichting valt derhalve
veel af te dingen. Uwe vrijheid bestaat slechts in
woorden, en huisvest overigens in het winderig hoofd.
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verguisd, en gelijkt elders op een' vulkaan, die ge-
durig nieuwe stof verzamelt tot nieuwe uitbarstingen.
Uwe welvaart wordt ondermijnd door legers, wel-
k e . . . . , den vrede moeten handhaven, even alsof er
zonder buskruid en kogels geen vrede denkbaar nocïi
foestaanbaar ware. Uwe zedelijkheid wordt alleen in
het gezelschap der bajonetten vertrouwd. Uwe». , ,
doch genoeg! Houd mijne aanmerkingen ten goede,
en schrijf, zoolang gij ziek zijt, nooit weer over
verlichting , vrijheid, welvaart, vrede , vooral niet,
Wanneer die door diplomaten bezworen is, daar de
hoolà-diplomaat reeds veertien valsche eeden gedaa»
heeft, en mogelijk nog even zoo vele doen zal, om
die nimmer te houden, bijaldien Freund Hein het
kromme kereltje niet bij den galarok pakt, «nd
tnit ihm echappirt, n a a r . . . . . - Maak o*bk nimmer
weder maanberigten bekend, welke bewijzen, dat de
ziener de koorts in het hoofd had, die mogelijk is
veroorzaakt geworden door eene al te groote hoe-
veelheid van verlichting, vrijheid, welvaart, vrede
enz. enz. waaruit verstoppingen ontstaan. Ik zou
echter ongaarne zien, dat het Hamburger genie, de
hoofdacteur van de maan, aan eene indigestie over-
leed , en raad hem dus ten sterkste aan, om eenige
dozijnen der gerenommeerde Urbanuspillen te gebrui-
ken , welk middel goedkoop en eenvoudig is, en
toch probatum^
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Öntvaag intiîssclien de verzekering mijner toëge«
hegenheid, waarmede ik mij noem

Uwe waarschuwende en heil-
wenscliende zuster

De Maan.

Leeuwarden 1836S M, H. DM GBAAI-S.
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"Vriend STEVEN Leeft een hoofd f dat veel bevatten kan;
't Is echter jammer, Vrinden!
Dat, heeft hij er iets in, 't zij kunst of wetenschap f

Hij zelf het vaak niet weer kan vinden»

( | g i ; < m * , » « * *

Had ik iets nieuws bekend te maken,
'k Gebruikte nimmer een Courant,

Maar ging 't u , in 't geheim, verhalen,
Ban wist het spoedig stad en land.

JLeevwarden. J. JS. ff. Gx,
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De wieg en het graf zijn de Zuid- en Koordpool
op de bedriegelijke levenszee. Wel den schipper,
die, ten trots van alle ongeluksstormen, de gevaar-
lijke reis gelukkig ten einde brengt, en zijn vaartuig
door de klippen der hartstogten, en over de zand-
banken der boosheid, onbeschadigd in de haveü
stuurt van zelfsbewustheid en rust.

Het is niet moeijehjk, den regten weg tot de deugd
îe vinden; maar daarvan niet af te wijken > dat is
moeijelijk, zeer moegelijk.

Wees deugdzaam in uwe jeugd, dan zult gij 'va
uwen ouderdom geëerd worden.

Wie weent, eer het noodig is, weent meer, dan
Saoodig is.

|3e mensch is van natuur aan lijden onderworpen;



Ï71

wilt gij, dat een wonderwerk u daarvan zal bevrij-
den ?

Wie aan een goed gevolg wanhoopt, zal zijn doel
niet bereiken,

Wat morgen dreigt, treft heden nog uiet.

De vergenoegde is nooit arm, de onvergenoegde
nooit rijk.

Vergelijk u zelven, in welke omstandigheden gij
w ook bevindt, met hen, die minder gelukkig en
bevoorregt zijn, dan gij zelf, en niet omgekeerd.

Mensch! wanhoop niet, zelfs als uwe krachten u
verlaten, kan de laatste inspanning uwe redding zijn»

De tranen des medelij denszijn liefelijker dan daauw-
droppelen aan de rozen der lente.

Is uw leger vaa stroo , dan slaapt gij veilig; rust
gij op rozen, zoo hoed u voor de doornen.

Wanneer gij daarin eene onuitsprekelijke blijdschap
smaakt, dat gij een voorbeeld zijt, hetwelk aan an-
deren tot voordeel verstrekt, zoo kunt gij verzekerd
gijn. dat gij op den regten v/eg zijt,,
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Een gouden sleutel, zegt het spreekwoord-, ont-
sluit alle sloten; ailes is voor geld te krijgen. Alles ?
meen - het gezond verstand niet. En vindt dit geene
koopers, zoo weinig kenners zijn er van deze waar.

w.


