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F R I E Z E N ?

bij de verschijning vaneden derden Jaargang

• VAN DEN

FRIESCHEN VOLK.S-ALMANAK.

JSoeit een trek, niet uit te delgen,

Frisoos telgen!

Ons aan den geliefden grond,

Waar eens onze wieg op stond;

Zwellen, bij den roem der vaderen,

Hart en aderen,

Als 't Gesckiedboek ons zijn bladeren

Opent, en hun lof verkondt: -

Voelen we onze geestdrift wekken,

Bij de trekken

Van hun onverbasterd bloed,

Van kun vrijheidsmin en moed,



Bun getrouwheid aan hun eedent.

Kracht van reden,

Reine eenvoudigheid van zeden f.

Die het ons hewondren doet: -

Weinig zegt het, dat v/e} als zonen•$

Dan de toonen

Van den. hoogen lofzang slaan,

Of ons dankbaar zielsbesiaam,

In een eerebeeld of teeken,

Luid doen spreken,

Als ons moed en lust ontbreken,

Op hun voetspoor voort te gaan,

Moog' hun roem. den volglust prikkelen ,

Kracht ontwikkelen

In het hart, dat hen aanbidt,

Om te staan naar 't eigen v/it,

Dan herleeft 't geslacht dier braven

Uit de graven,

En hun nakroost zal het staven,

Dat het nog hun deugd bezit.

Trekt ons 't geen de voorgeslachten

Schranders dachten,

Groots bedreven in hun tijd,



*t Zij in Mavors worstehtrîjdt

Of ter eer der Zanggodinnen ;

Stroomt de zinnen.

Geestdrift, bij de schilc&imgs, binnen,

Hun gedachtnis. toegewijd: -

Laai ons dan, in echte stalent

Trekken malen,

Uit het friesch geschiedverhaal,

Van hun erf hun roem en taal,

Om den nazaat, in die trekken,

Op te wekken,

Nog hun' naam tot roem te strekken,

Schoon er zucht naar 't vreemd' op smaal'.

Neemt gij zonen van die vaderen,

Deze bladeren,

Tot dit doel geheiligd, aan;

Dat vooroordeel, nijd noch waan,

Die er op hun zwadder spuwen,

Logen huwen

uian miskenning, ze u doen schuwen,

Noch hun voortgang tegenstaan.

Landgenooten, Frisoos zonen!

Blijft het tooncnf



Wat gij dé offers, u gewijd,

jils hun, nakroost,. waardig ziji;

Van bewijst gij 't bloed der vaderen

In uwe aderen-,

En 't Gesehiedboek vult zijn bladeren

Met uw roem, in later tijd.

En gij, die uwe offerhanden

Deedt ontbranden,

Op den frieseken volksaltaar,

Pallas zonen, Priestrenschaar!

Wijdt, op nieuw, weer off er gif ten,

In gesehriften;

Stuurt uw veders, drijft uw stiften^,

TaW TI nooit dat off'ren zwaar.

Zoo stelt ge een Gedenkschrift zamen,

Dat uw namen

Meldt, en van uw roem gewaagt;

> Zoo zult gij de friesche maagd,

Even als haar zusiren, 'sieren

Met laurieren,

En haar achibren naam doen vieren,

Waar men roem op Neêrland draagt.

St. Jacobi Parochie, W. Da JONG^JACOBSZ.
Dec. 1837.
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Z I J N E M A J E S T E I T

KONING DÜR NEDERLANDEN, PRINS VANORANJE-NASSAU,,

GROOT-HERTOG- VAN LUXEMBURG, ENZ. , ENZ., ENZ,

Geboren te 's Gravenkage, den 24 Augustus 1772, den 6
December 1813 erkend ais Souverein Forst der f^ereenigdc
Nederlanden, en den 16 Maart 1815 geproclameerd tot Ko-
ning der Nederlanden, Gehuwd den 1 October 1791 met
wijien

Hare M a j e s t e i t

FREDERIKA LOUISJ fflLHELMINA,
KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN PitirrssEN.

Geboren den 18 November 1774; overleden den!2Octo-
Ber 1837. Uit dit Huwelijk zijn geboren :

Hunne Kon ink l i j ke Hoog l i eden

I. triLLEM FREDERIK GEORGE LODEÏTIJK,
PRINS VAN ORANJE , KROONPRINS BEK NEDERLANDEN.

Veldmaarschalk-Generaal der NederJaudsche Armee, Ko-
lonel -Generaal der Schutterijen. Geboren den 6 December
1792. Geluwd den 21 Februarij 1816 met

H a r e Ke ize r l i j ke en Koninkl i jke Hooghe id

ANNA PACLOWNA,
GROOT-VORSTIN VAN RUSLAND, Zusier van Z. K. en K»

Majesteit WICOLAAS I , Keizer aller Russen, Koning van Polen,
Geboren den 19 Januarij 1795. Uit dit Huwelijk zijn geborea;



1. Wîttem Alexander Paul Frcderik JLodewijk, Kolone!
van de Infanterij, (JsG.K.) te Brussel, den 19 Fe-
bruari) 1817.

't. Jftllem Alexander Freckrik Constantifn Nicolaas Michael,
Kolonel van de Infanterij, (-JiG.lv.) te Soesldijk, den
2 Augustus 1818.

3. Wilkm Frederik Hendrik, Adelborst van de eerste
klasse, te Soestdijk, den 13 Junij 1820.

4. ff'il'heimina Maria Sophia JLouisa, te 's Gravenhage,
den 8 April 1824,

II. WILLEM FREDERIK KAREL ,

PRINS DER NEDERLANDEN , Admiraal van 's Rijks Yloot
eo Kolonel-Generaal van de onderscheidene Wapens der
Landmagt. Geboren den 28 Februarij 1797. Gehuwd den
21 Mei 1825 met

Hare K o n i n k l i j k e H o o g h e i d

LOUISA AUGUST A WILHELMINA AMALIA,

PRINSES VAN PRUISSEN, Dochter van Z. K. Majesteit
FBEDEBIK WILLI'.M III, Koning van Pruissen. Geboren
den 1 Februarij 1808. Uit dit Huwelijk zijn geboren :

1. W'ilhelmina Frtderika Ahxandrina Anna Louisa, te
's Gravenhage , den 5 Augustus 1828.

2. Wilkm Frcderik Nicolaas Albert, te 's Gravenhage,
den 22 Augustus 1836.

Ut. WILHELMINA FREDERIEA X0UÎSA C3JRL0TTA
MAR IASNE,

PRINSES DER NEDERLANDEN, geboren den 9 Mei 1810,

gehuwd den 14 September 1830, te 's Gravenhage, met

Z ij n e Kon ink l i j ke H o o g h e i d
FREDERIK HENDRIK ALBERT,

PRINS VAN PHÜISSEN , Zoon van Z. K. Majesteit FHEBJÎ-

IUK WILLEM III, Koning van Pruissen. Geboren den 4
October 1809.
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De Jaargetijden,

De Lente begint den 21 Maart, 's morgens 1 uur 40 min.
De Zomer begint den 21 Junij, 's avonds 10 uur 40 min.
De Herfst begint den 23 September, 's midd. 12 uur30mini
De Winter begint den 22 December, 's morg. 5 uur 56 mis.

Quateriempers.

De eerste den 7 , 9 en 10 Maart.
De tweede den 6, 8 en 9 Junij.
De derde den 19, 21 en 22 September.
De vierde den 19, 21 en 22 December.

Chronologische Cirkels.

Het Guldengetal . . 15.
De Zoune-Cirkel . . 27.

De Roomsch(

De Zondagsletter G,

ï Indictie . 11.
. . . . 4.

Beweeglijke Feestdagen.
Septuagesïma . ,
Kleine Vastenavond ,
Aschdag . . .
Groote Vastenavond .
Paschen . »
Christus Hemelvaart
Pinkster . .
H. Drievuldigheid .
H. Sacramentsdag .
Kruisverheffing .
Eerste Advent
De achterwinter of vleeschtijd

3 dagen.

11
25
28

4
15
24
3

10
14
14
2

duurt 8

Februari].
Februari).
Februarij.
Maart.
April.
Mei.
Junij.
Junij.
Junij.
September,
December,
weken en



Joodsche Feestdagen.

De belegering van Jeruzalem
Hester (Vastendag)
Purira (de loting van Haman)
Pascha . .
Pinkster
De inneming van Jeruzalem
De verstoring van Jeruzalem
Nieuwjaar
De moord van Gedaljab.
De groote Verzoendag
Loofhultenfeest
Vreugde der Wet .
De belegering van Jeruzalem

7 Januarij.
8 Maart.
9 Maart.

10 April.
30 Mei.
10 Julij.
31 Julij.
20 Septemb., 5599.
23 September.
29 September.

4 October.
12 October.
27 December,

Nieuwe-Maans-Feesteii.
Shebat, den 27 Januarij.
Adar, den 26 Februarij.
Nisan, den 27 Maart.
Jair, den 26 April.
Sivan, den 25 Mei,
Thammuz, den 24 Junij.
Ab, den 23 Julij.
Ellal, den 22 Augustus.
Thiszri, den 20 September.
Marchesvan, den 20 October.
•Chislieuw, den 18 November.
Thebeth, den 18 December.

A2



FEBRUARI!, Sprokkelmaand.

E K. donderdag den 1, 's avonds 5 uur 57 min. in den Stier.
Y.M. vrijdag den 9, 's namiddags 2 uur 16 min. in den Leeuw.
L. K. zaturdag den 17 , 's avonds 6 uur 3 mm. in den Schorp.
W M. zaturdag den 24, 's middags 12 uur 26 min. in de Vissch.
Zon in de Visschen, den à9, op ie 1 uur 4- min., onder ie

i- uur 56 min,,

&

T
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
'23
24
25
26
27
28

Vagen
der

Maand.
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderda»
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag .
Dingsdag
Woensdag

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen.

Pr. Amalia verf. Oproer te Leeuwarden, 1580
Maria Lichtmis. Aardbeving in Nederland 1602
J. Vosmaer gestorven te Utrecht,
5 Post Epiphania, Water vloed,
Het kasteel te Harlingen overgegeven,
Sixtus Hemmema geboren,
iAhijnvis Feith geboren te Zwol,
Rhqnvis Feith. gestorven te Zwol,
Vrede te Luneville,
Festus Hommius geboren,
Septuagesima. Roemer Visser overleden
K.. van Baerle geboren te Antwerpen ,
Willem III tot koning van Engeland verh.
Paul Wurtz Veldmaarschalk der Nederl.
Brederode gestorven.
Petrus Dathenus gestorven,
Maria Louisa geboren,
Sexagesima. Aardbeving in Nederland ,
Prins Willem Frederik Paul Alex. Lod. geb
A Chaudoir gestorven te Haarlem,
W. van Haren, de dichter, geb. te Leeuw.
Brand te Holwerd,

1824
1825
1580
1533
1753
1824
1800
1576
1620
1584
1689
1662
1586
1590
1688
1756
1817
1824
1710
1515

L. van Aitzema gestorven te 's Gravenhage 1669
H. Mattheus. Karel V geboren te Gent,
Kleine Vastenavond. Simon Stijl geboren
E. A. Borger geboren op de Joure,
A. Loosjes Pz. gestorven te Haarlem,
Aschdag, Prins Willem Karel Freder. geb.

1500
1731
1784 "
1818
1797



MAART, Lentemaand,

~ï
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2S
30
31

Dagen
der

Maand,
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrij dag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag.
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen*

Jan Wagenaar gestorven,
C. F. van Eek geboren te Amsterdam,
J. Huidekoper geboren te Berlikum,
Groote Vastenavond. Het Bredasche turfs.
C. Stapert gestorven te Spiers,
Maarten van Rossum plundert 's Gravenli.
Quatertemper. G. J Vossius gestorven,

1773
1764
1766
1590
1573
1528
1649

Willem V geboren 1748; wordt Stadhouder 1766
Quatertemper. Afschaffing der Inquisitie
Quatertemper. Frederik Hendrik gestorv.
Keminiscere. Almenum verbrand,

1820
1647
1515

De Graaf van Oostervant belegert Stavoren 1398
Ulrik Huber geboren te Dokkum, 1636
J. G. Klopstock gestorven,
Herschei ontdekt de planeet Uranus,
Casper Robles gevangen genomen,
Menno van Coehoorn gestorven te 's Grav.
Oculi. Herm. Bosscha geboren te Leeuw.
Groote Pier overwint de Saksen bij Hoorn
Balth. Bekker geboren te Metslawier,
Organisatie van het koningrijk Holland,
Hugo de Groot in de boekenkist.
Jan van Galen gestorven te Livorno,
M. A. de Ruiter geboren te Vüssingen,
Laeiare. De Jezuiten uit Rusland gebamj.
Stichting der Hoogeschool te Utrecht,
Algemeene vrede te Amiens,
Aardbeving op het eiland Java,
Van Groeneveld op Vlielaad gevangen gen.
De SiciliaaBSche Vesper,
Arjen Roelofs geboren,

1803
1781
1577
1704
1755
1515
1634
1807
1621
1653
1607
1820
1636
1802
1818
1623
1282
1754

E. K. zaturdag den 3 , 's morgens 6 uur 58 min. in de Tweel.
V. M. zondag den 11, 's morgens 9 uur 3 min. in de Maagd,
L. K, maandag den 19, 's morg. 6 uur 55 min. in den Steenbok.
N. M. zondag den 25, 's avonds 10 üur 8 min. in den Ram.
Zon in den Ram, den Zó, op en onder te 6 uur. Nachlt

evening ; Lente begint.



API1IL, Grasmaand.

E. K. zondag den ] , 's avonds 9 uur 56 min. in de Kreeft»
V. M. dingsdag den 10, 's morgens 2uur 30min indeWeegs.

Maan-Ecüps, zigtbaar.
L- K. rlingsdag den 17, 's nam. 3 uur 53 min. in den Steenbok.
¥• M. diogsdag den 24, 's morgens 7 uur 24 min. ia den Stier..
'&n in den Stier, den 20, op (ei uur 57 min,, onder te 7 uur 3 mm-.

"T
2

F

t
1
8
9

10
11.
12
13
:i4
15
16
17
18
19
?0
21
22
'\'5
'•'4

''S
?6
27
58
29
30

| Vagen
\ der
j Maand.
1 Zondag
Maandag
Diügsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Vfaandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zalurdag
Zondag
Maandag
Dingsdajg
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dinf'sdag
Woensdag
donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag

Feestdagen en Merkv/aa?-dige Gebeurtenissen.

\judica{ JPassi-zondag* De Briel ingen.
Karei de Groote geboren,
Hubert Duif huis geboren,
Aardbeving in Nederland,
Aardbeving in Nederland,
A.. L. La^oisier geguillotineerd.
Het klooster te Aalzum verbrand,
Palm-zondag. Aanslag op Sneek,
Vlaria Louisa gestorven te Leeuwarden,.
ilugo de Groot geboren te Delft,
[Jtrechtsche Vrede,
Witte Donderdag. Konstantinopel ingen»
Goede Vrijdag. Cath. de Medicisgebor.

1572
742

1581
1640
1580
1794
15-21
1492
1765
1583
1713
1204
1533

Lodewijk en Hendrik van Hassau sneuvelenl574
PJSCHBN- Willem I te Leeuwarden ,
îde PAASCHDAG. Willem I geb. te Dilienb
R. Jelgerhuis gestorven te Amsterdam,
Epo Liauckama gestorven,
Lord Byron gestorven te Missolonghî,
Opsîand te Alphen tegen de Franschen,
Af kond. van het 12jarig bestand te 's Hage

1581
1533
1806
1535
1824
1813
1609

Qf/asimodogenita. 3- van Heemskerk sneuv-1607
Maurits van Nassau gestorven te 's Hage
3. Eisma van der Bildt gestorven te Franek.
1. van Beverninck geboren te Gouda,
200 huizen te Bolsward afgebrand,
lan van der Bildt gestorven te Franeker,
STapoleon vertrekt naar het eiland Elba,
Misericordiat Aflogt der Pruissen uit Ned.
Landsd. te Stavoren tegen Karel den Stout.

1625
1831
1614
1475
1791
1814
1788-
1.470



MEI, Bloeimaand.

E. K. dingsdag den 1, 's namiddags 2 uur 28 min,
V. M, woensdag den 9, 's avonds 5 uur 21 min. in den Schorp„
L. K. woensdag den 16, 's avonds 10uur 6 min. in den Waterm„
N. M. woensdag den 23, 's namiddags 4 uur 47 min inde Tweel,
E K. donderdag den 31, 's morgens 8 uur 0 min. in de Maagd,
Zon in de TweeL, den 2d, op te 4 uur î min , onder te 7 uur 58 miru

b Vagen
der

Maand.
1 i Dingsdag
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

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

30j Woensdag
311 Donderdag

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen.

Don Jan van Oostenrijk komt te Brussel
Groninger turf brand,
Verbond van Oost- ea Westergoo,
A. M. Schuurmans-gestorven te Wieuwerd
Slatius en anderen onthoofd.
Tubilate. Rome door Karel V ingen. en gepl.

1577
1687
1399
1678
1623
1527

Aanslag van Willem Lodewijk op Sleenwijkl592
Wigle van Ajlta gestorven te Brussei, 1677
Napoleon vertrekt naar liet leger in Rusland 1812
Veldslag bij Lodi,
Arjen Koelofs gestorven te Hijum,
A. E. van Haren gestorven,
Cantate. Oldenbarneveld onthoofd.
Overwinning op de Hollandsche vloot ,
Diderik IV, Graaf van Holland , gestorven
G. Vitringa Sr. geboren te Leeuwarden,
Jan Corver gestorven,
Fioris van Ysselstein neemt Bolsward in
Willem III gestorven ,
Voeem. Pr WJ11. van Nassau bel, de Eilers-
Oproer te Hoorn,
De Tempeliers uitgeroeid,
Adolf van Nassau sneuvelt bij Heiligerlee ,
Chr. Hemelvaart. Simon Stijl gestorven
Zierikzee verklaart zich voor Willeinl,
Scherne Wijbe doodgeschoten te Engelum
Exaudi. De admiraal van Kinsbergen gest.
Overeenk.tuss de Binnen- en Büitendrj kers
Verdrag tusschen de Scbieringers en Vetk.
De Fransche troepen rukken binn. Hamb,
P. P. Rubbens gestorven,

1796
1828
1717
1619
1515
1048
1659
1716
1516
1702
1664
1470
1312
1568
1804
1572
1482
1819
1525
1305
1813
164a



JUNIJ, Zomermaand.

V. M. vrijdag den 8 , 's morgens 5 uur 14 min. in den Schutter.
L. K. vrijdag den 15, 's morgens 2 uur 54 min. in de Visschen.
N. M. vrijdag den 22, 's morgens 2 uur 57 min. in den Kreeft.
E- K. zaturdag den 30, 's morgens 1 uur 36 min. in de Weegs.
Zon in den Kreeft, den 2d, op ie 3 uur 38 min , onder te 8:

uur t% min. Langste dag ; Zomer begint.

g
"1

2
3
h
5
6
7
8
ö

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2:)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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
Zalurdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen.

Galama en Beijma onthoofd Ie Brussel
Vastendag. Foeke Sjoerds geboren te Ee
Pinkster. Kar.V doet den eed als Gr.v.Holl.
2de Pinksterdag. Rienk van Burmania gest.
Bonifacius vermoord,
Quaiert. De woudl. door de Saksen versl.
Jeruzalem door Godfried van Bouillon bel.
Quaiert, J. H> van Swinden geboren,
Quatert. Beeldenst. te Amersf. en Utrecht
B.. Drievuld Prins Maurits verm. Devent.
Bern. Fullenius 3r. gestorven te Franeker
Zeeslag bij Nieuwpoort,
Jacoba van Beijeren te Bergen opgeligt
H. Sacramenisdag. Slag bij Marengo,
Julius van Beijma gestorven te Leeuwarden
De Hertog van Brunswijk sneuvelt,
Dank- en Bededag. Graaf Dirk V gestorv.
Slag bij Waterloo,
Oude adel in Frankrijk afgeschaft,
Piet Hein sneuvelt,
Hooge Watervloed,
E. W. Higt gestorven,
Johan van Hottinga gestorven,

1568
1713
1515
1645
754

1498
1099
1746
1579
1591
1707
1653
1424
1800
1598
1815
1091
1815
1790
1629
1574
1762
1604

H. Jan Baptist Napol. tr. over den Weichs.1812
Cornelis de Wit geboren,
Veldslag bij Fleurus,
Karel XII geboren te Stokbolm,
George van Saksen gehuldigd.

1623
1794
1682
1504

II Petrusen Paul Nap. vlugtnaar Rochef. 1815
J. H. Nieuwold gestorven te Warrega, 1812



JULIJ , Hooimaand.
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dagen
der

Maand.
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
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen,

Lodewijk Napoleon legt de regering neder,
Maria Visitatie. Veldslag bij Nieuwpoort
J. J. Rousseau gestorven,
Slag bij Wagram,
St. Bonifacius. F. Hommius gestorven,
vl. van rlossum te Amersfoort,
Monument van Gijsbert Jacobs ingewijd

1810
1600
1778
1805
1642
1543
1823

Leeuward. ingenomen door Schouwenburg 1498
Holland ingelijfd in Frankrijk,
Jan van Brakel sneuvelt,
Erasinus gestorven te Bazel,
J. F. Martinet geboren te Deurne ,
Hendrik Kasimir wordt Stadhouder,
Johan Willera Friso verdrinkt.
(lodfried van Bouillon verovert Jeruzalem

1810
1690
1536
1729
1672
1711
1099

Veldsl. tuss. Boude wijnVI en Rob. de Fries 1070
René de Chalons sneuvelt. 1544
St. Fred. G. Cammingha beleend m. Leeuw. 1399
De steenen man bij Harlingen opgerigt,
J M. Kemper gestorven te Leijden,
Graaf van Rennenberg gestorven ,

1576
1824
1581

Albr. van Saksen door Sneek en Bolsw. geb.1499
George van Lalaing gestorven ,
Het Hof van Friesland ingesteld,
St Jacobus. Ger Brandt geboren ,
Sicco Liauckama gestorven,
T Aebinga gestorven,
Traktaat met Zweden,
Inwijding der Akademie van Franeker,
E. Tinga gestorven te Groningen,

1581
1499
1626
1553
1512
1667
1585
1828

Wolfaart van Borselen vermoord te Delft 1299

V. 1V1. zaturdag den t, 'snamiclcl. z uur 42 min. in den öteenb.
L. K. zaturdag den 14, 's morgens? uur43 min. in den Ram.
N. M. zaturdag den 21, 's namidd. 2 uur 46 min. in den Kreeft.
E. K. zondag den 29, 's avonds 6 uur 18 min in den Schorp.
Zon in den Leeuw, den 23, op te A uur 2 min , onder te 7

uur 58 min. Hondsdagm beginnen den ó9.



AUGUSTUS , Oogstmaand.

V. M. zondag den 5 , 's avonds lOunr 19 min. in den Waterm.
L. K. zondag den 12, 's namiddags 2 uur 52 min. in den Stier.
N. M. maandag den20, 's morgens 4 uur 50 min in den Leeuw,
E. K, dingsdag den 28 , 's morg 9 uur 18 min. in den Schutter
Zon in de Maagd, den 23, op ie ^ uur 57 min., onder fa

t mr 3 min, Honçkdagen eindigen den d9.
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:s3
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18
19
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24
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26
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28
29
30
31

JJaeen
der

Maand.
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
'Maandag-
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Oingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen*

A. F. Goudriaan geboren te Aineide,
Viervoudig Verbond,
Wulem-I begraven te Delft,
J- F, Marlinet gestorven te Amsterdam,
Slag bij Doggersbank,
Tjerk Hiddes geboren te Sexbierum,

1768
1718
1584
1795
1781
1622

Oudewater door de Spanjaarden ingenomen 1573
Zeeslag voor Katwijk,
\I. Lijck'araa à Kijehoit gestorven,
Spinola bemagtigt Lingen,
j-odfried van Bouillon gestorven ,

1653
1625
1605
1100

Anna, koningin van Engeland , gestorven 1714
Mexiko door Ferdinand Cortez veroverd
Veldslag bij St. Dem's,

1521
1678

MariaHemelv. Inhuld. van Aartsb. Albertusl598
C. Schotanus à Sterringa gebor, te Schinger
J. Bonga komt met de Geuzen in Friesland
Slag op de Menaldumer ulieden,
Frederik Hendrik neemt Grol in,
Henr. Cannegieter gestorven.
Zeeslag bij Kijkduin,
J. Jongaraa verslagen bij Schoterzijl,
Inwijding der Akademie te Groningen,
Z, M, de Koning ver;. Aannem. der Grondw
L. W. van Merken geboren te Amsterdam
Zeeslag bij Piymouth,
S H. Roorda van Eijsinga gest te Langw.
Hugo de Groot geslorven te Rostock,
Oldenbarneveld gevangen genomen,
Willem V te Leeuwarden .
De Kroonprins wordt Veldmaarschalk,

1603
1572
1397
1627
1770
1673
1397
1614
1815
1721
1652
1829
1645
1618
1777
1831



'SEPTEMBER , Herfstmaand,

V. M. dingsdag den 4, 's morgens 6 uur 41 min in de Visschen;
L, K, inaandag den 10,'s avonds 10 uur 33 min. inde Tweeling.
N. M. dingsdag den 18, 's avonds 8 uur 8 min. in de Maagd,,

Zon-Eclips, onzigtbaar.
E, K, woensdag deu 26, 's avonds 10 uur 17 min. in den Schutte
-Zon in de Weegsck., den 23, op en onder te 6 uur. Herfst begint^
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Dagen
der

Maand.
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 |
Donderdagj
Vrijdag
Zaturdag
Zondag

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen.

Willem IV geboren te Leeuwarden,
De generaalMoreau sterft aan zijne wondei
Adr. Florissen van Utrecht tot Paus gekr.
CoDstantijn Huigens geboren te 's Gravenh
Nieuwpoort door de Franschen ingenomer
Beeldenstorm te Leeuwarden,
Folkert Snip geboren te Dokkum,
Maria Geboorte. Herman Cannegieter gest
Monum, opger. voor J, M. Baljeé, te Leeuw
Graaf Jan I gestorven te Haarlem,
Zeeslag bij Hinlopen,
Jacob Cats gestorven,
26 Huizen te Sneek afgebrand,
Kruisverh. Jan de Bakker levend verbrand

1711
il813

1522
1596

il745
1566
1733
1804

.1835
1299
1491
1660
1456
1525

De Spaansche Constitutie te Lissab. geprocl. 1820
Doorbraak van dijken.
T. A. Clarisse gestorven.
Aardbeving in de Nederlanden,
Quatert. J Pierson Tholen geb. te Leeuw.

1509
1828
1692
1764

Sicco van Goslinga gestorven te Dongjum 1731
Quatert St Mattheus. Walter Scott gest.
Quatert. Clemens XIV (Ganganelli) gest.
Iermanus Boerhave gestorven ,

Joan de Witt geboren te Dordrecht,
äv. Wassenbergh geboren te Lekkum,

Stavoren door de Friezen overrompeld,
J P van der Bildt geboren te Vrouwenpar.
G. van Bnrmania gestorven te Ferwerd,
St. Middel Ferd. VII, kon. van Spanje,gest
Margaretha van Henegouwen gestorven,

1832
1774
1738
1625
1742
1421
1709
1602
1833
1355



OCTOBER, Wijnmacmd,

V. M. woensdag den 3 , 's namiddags 3 uur 10 min, in den Ram.
Maan-Eclips, onzigtbaar.

L. K. woensdag den 10, 's voorm. 10 uur 48 min. in den Kreeft.
N. M. donderdag den 18, 's namidd. 2 uur 49 min. in de Weegs.
E. K. vrijdag den 26, 's voorm. 9 uur 22 min in denWalerm.
jSonin den Schorp., den Î3, optel uur 3min., ond. te4-uur 57m.
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Vagen
der-

Maand.
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
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen.

Mechelen door de Spanjaarden geplunderd 1572
Bolsward wordt Bourgondisch,
Fenna Mastenbroek gestorven te Sneek
F. J. Wesseiius gestorven te Groningen
B. Schotanus gestorven te Leijden,
Willem I op de Maas,
Frederik Hendrik bemagtigt Breda,
Jan van der Does gestorven.
Bredevoort door Prins Maurits ingenomen

1523
1826
1489
1652
1568
1637
1604
1597

St. Victor. Congr. te Ween. 1814; te Aken 1818
Nieuwe stijl in Friesland ingevoerd.
E. A. Borger gestorven te Leijden,

1700
1820

De nye fenne beleend aan Doeke Hemmemal503
Luik door Marlborough ingenomen,
Paus Gregorius verandert de tijdrekening
Maria Antoinetta geguillotineerd,
W. van Haren (de oude) geboren,
Slag bij Leipzig,
Wigle van Aytta geboren te Wirdum,

1702
1582
1793
1628
1813
1507

Maastricht door de Spanjaarden ingenomen 1576
Wrjbe Sjoerds Grovestins verdrinkt,
Willem IV gestorven te 's Gravenhagë
Het Edikt van Nantes vernietigd,
De vrede te Aken geteekend,
Graaf Will. van Roggendorf komt in Fn'esl.

1313
1751
1685
1748
1517

De Friez. d. staande d. eed aan kon. Philips 1555
Vastendag. Erasmus gebor. te Rotterdam
Simon en Judas. Groote Pier gestorven
Sevecht bij Hanau tuss. de Frans, en Bondg

1467
1520
1813

Kapitein Gaillard wreedelijk verm. te Leuv.l83(J
Begin der Hervorming, 1517



NOVEMBER, Slaglmaand.

V. M. vrijdag den 2 , 's morgens 0 uur 48 min. in den Stier.
L. K. vrijdag den 9 , 's morgens 3 uur 12 min. in den Leeuw.
W. M. zaturdag den 17, 's morgens 8 uur 26 min. in den Schorp,
E. K. zaturdag den 24 , 's avonds 6 uur 56 min. in den "Waterni.
Zon in den Schutter, den 22, op te 1 uur 58 min., onder,

te 4 uur 2 min.
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Vagen
der

Maand.
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag-
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrij dag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrij dag

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen.

Alle Heiligen. Allerheiligen-vloed,
^lle Zielen. P. Winsemius gestorven,
D. Hamersler geboren,
Hevige storm in Friesland,
St. Michiels-vloed,
Cynthia Lenige geboren te Makkum,
St. Willebrordus. Watervloed in Friesland
De Fr. Schutters vertr. naar 's Hertogenb.
Sixt. Amaraa gestorven te Franeker,
Luther geboren,
iSt. Martinus. Doeke Martena gestorven
Chr. Schotanus gestorven te Franeker,
Het blokhuis te Leeuwarden afgebrand,
Willem III geboren.
De Kozakken te Leeuwarden,
G Mockema en J. Herjuwsma onthoofd
J, H. Nieuvvold geboren te Gerkesklooster
Koningin der Nederlanden geboren.
Elisabeth's vloed.

1570
1644
1689
1519
1530
1755
793

1830
1629
1483
1605
1671
1754
1650
1813
1512
1737
1774
1421

J. van Broekliuizen geboren te Amsterdaml694
Jan van Nassau geboren te Dillenburg
'M. E. Post geboren te Dordrecht,
iSt. Clement. Catharina-vloed,
W. A. Bachiene geboren te Leerdam ,
Vreesselijke doorbraak in Groningerland
De Gelderschen nemen Bolsward in,
J. J. Schultens gestorven te Leijden,
Intrede van Paus Pius VIII te Parijs,
Orkaan in de Nederlanden,
St. Andreas. F. van GrovestinS gestorven

1535
1755
1516
1712
1277
1514
1778
1804
1836
1730



DECEMBER, Wintermaand,
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Vagen
dei-

Maand.
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
Zaturdag
Zondag

31 (Maandag

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen,

Moord der Spanjaarden te Naarden,
Eerste Advent. Slag bij Austerlitz ,
Ev. Wassenbergh gestorven te Franeker
S. G. Juckema v. Burmania gest. te Leeuw.
Watervloed,
SUNikolaas. De Kroonprins der Ned. geb
Vastendag. Don Jan tot vijand verklaard,
Maria Ontvangenis. Gemma Frisius gebor.

1572
1805
1826
1720
1665
1792
1577
1508

f de Advent. S. Beymaverbr. EpeAylva-huisl485
A. Deken geboren te Amsterdam,
Groote Pier neemt een Koggescliip,
Rich. van Ommeren geboren te Leeuw.
Foeke Sjoerds gestorven te Oosternijkerk
Vastendag. Doorbr. tuss. Stavor. en Énkh.
So. Hoppers gestorven te Madrid,

1741
1515
1757
1770
1285
1576

3de Advent. Echts. tuss. Nap. en Josephine 1809
Munt te Brugge geopend,
W. Bilderdijk gestorven te Haarlem,
Quatert. Ubbo Emmius gest. te Groningen
Joan Maurits van Nassau gestorven,
Quatert. F astend. De Gr. van Bossu gest.

1487
1831
1625
1679
1578

Quatert. Nap. trekt met 12000 man in Syriël798
bde Advent, Maximiliaan van Egmond gest.
Vastendag. 2. Newton geboren,
CHRISTUS Geboorte. Kers-vloed,
Tweede Kersdag. Kers-vloed,
St. Joh, Opt. der Frans om in Holl. te vall.

1548
1642
1717
1277
1672

Inwijding van het Athenaeum te Franeker 1815
De Prins van Parma landvoogd over de Ned
Aanslag van Juw Jongama op Leeuward
Bermanus Boerhave geboren te Voorhout

1579
1496
1668

V. TSÏ. zalurdag den 1, 's voorin 11 uur 58 min. in àü Tweeling.
L. K. zaturdag den 8, 's avonds 11 uur 20 min, in de Maagd,
N. M. maandag den 17 , 's morgens 0 uur 46 min. in den Schutt.
E. K, maandag den 24, 's morgens 3 uur 30 min in den Ram.
V. "M. maandag den 31 , 's morgens 1 uur 0 min. in den Kreeft.
Zon in den Steenb., den tt, op te 8 uur 22 min,, ond. te S u. 38 nu



lOOP EN VERSCHIJNING DER PLANETEN,

GEDURENDE HET JAAR 1838.

MER CURItrS

bereikt in de eerste dagen van Januari) zijne grootste ooste-
lijke afwijking van de Zon en kan dan 's avonds, laag in het
zuid-westen gezien worden; in het middeD van deze maand,
komt hij in den ondersten zamenstand met de Zon, zijnde
dus onzigtbaar. Tegen het midden van Februari] bereikt
hij zijne grootste westelijke afwijking en is dan rîes morgens
vroeg, laag in het zuid-oosten te zien, doch is moeijelijk
•waar te nemen wegens den lagen sland des dierennems.
In Maart is dezelve niet Ie zien en komt tegen het einde
van deze maand, in deu bovcnsten zamenstand met de Zon
In April begint hij zich 's avonds na zons-ondergang allengs
hooger te vertoonen en bereikt in de laatste helft van deze
maand de grootste oostelijke afwijking van de Zon, Tegen
Let midden van Mei komt hij in den ondersten zamenstand
met de Zon en is alsdan onzigtbaar Tegen het midden
van Junij staat bij zoo ver mogelijk ten westen van de Zon <
en is dan jaag in het O. N. O. in de nabijheid van liet
zevengeslernte te zien. Omstreeks bet midden van Ju lij komt
hij in zijn' bovensten zamenstand met de Zon en is dan
onzigtbaar. In Augustus is hij onzigtbaar; hoewel hij inde
laatste helft zijne grootste oostelijke afwijking van de Zon
bereikt, is hij wegens den ongunstiger stnnd van de eclip-
tica moeijelijk waar te nemen; aismede in September, in
weiks laatste gedeelte hij met de Zon in den ondersten za-
menstand komt. In het begin van October heeft hij zijnen
grootsten westelijken afstand van de Zon en is dan voor
zons-opgang in de morgensebemering in het oosten te zien.
In het begin van October is hij onzigtbaar en komt in den
bovensten zamenstand met de Zou. In de laatste helft van
December bereikt hij zijne grootste oostelijke afwijking van
de Zon en is des avonds kort na zous-ondergang in het
zuid-westen te zien.

B



V E N O S

is in Januarij na zons-ondergang a!s avondster in liet zuid-
westen te zien. In Februari; is zij nog te zien ; doch we-
gens hare teruggaande beweging in de laatste helft der
maand, neemt de during harer zigtbaarheid af, In het be-
gin van Maart wordt zij onzigtbaar, komt met de Zon ia
den ondersten zamenstand en op het einde der maand ia
het zuid-oosten in de morgenschemering wederom als mor-
genster te voorschijn. In April komt zij ai meer en meer
te voorschijn, bereikt in het midden van Mei hare grootste
westelijke afwijking en schittert dan als eene luisterrijke
morgenster aan den oostelijken hemel. Gedurende de maan-
den Junij en Juli] doorloopt zij de sterrebeelden: de Ram,
Stier en Tweelingen en schijnt dan als eene heldere morgen-
ster in het oosten en noord-oosten, staande in de eerste
helft van Juli} digt bij Aldèbaran of het Oog van den Stier.,
In Augustus komt zn 's nachts te 2 ure in het W, O. ten O.
op en schijnt bij het aanbreken van den dag aan den ooste-
lijken hemel. Gedurende September en October komt zij
telkens later op en staat ia bet midden van September bij
de ster Regidus of het Hart van den Leeuw. In November
begint zij al meer de Zon te naderen, zoodat zij moeijelij-
ker wordt te zien. In December is zij onzigtbaar en komt
in het midden der maand met de Zon in den bovensten
zameustand.

M A R S

is gedurende de maanden Januarij, Februari], Maart en
April onzigtbaar en komt op het einde van Februarij met
de Zon in zamenstand. In Mei komt hij 's morgens tegen
h ure in het O. N, O- op , doch is wegens de morgensche-
xnering moeijelijk te zien. In Juni] komt hij 's morgens tus-
schen 2 en 3 uren in het N. O. ten O. op en staat onder het
Zcvenpesternle, In Julij komt hij 's nachts te I à 2 uren in
het noord-oosten op en is dan tot aan den morgenstond te
zien. In Augustus is hij des morgens tot aan den dageraad,
aan den oostelijken hemel, regts van de Tweelingen te zien.
In September staat hij bij Set gesternte de Krib in den
Kreeft aan, den oostelijken hemel, waar hij des nachts te 1



s
ure opkomt Verders is hn' het geheele jaar te zien; in
Oclober komt bij des nachts te 1 ure in het O N O op.
In November komt hij ongeveer te middernacht op en staat
des morgens te 7 ure hoog in het zuiden. In December
komt bij voor middernacht op en staat des morgens te 6 ure
in het zuiden.

J ü P I T E R

is gedurende de eerste drie maanden den gebeelen nacht, de
vijf voigende des avonds en de drie laatste des morgens zigt-
Laar; zijnde denzelve gedurende de maand September on-
zigtbaar. In Januarij gaat hij des avonds omstreeks 9 ure
in het oosten op, komt te 3 ure in het zuiden en is tot het
aanbreken van den dag in het zuid-westen te zien. In Fe-
bruarij komt hij des avonds te 7 ure in het oosten op en
komt des uachts ongeveer Ie 1 ure in het zuiden, In het
begin van Maart komt hij tegenover de Zon , bereikt tegen
middernacht zijn' hoogsten stand in het zuiden en is den
ganschen nacht zigtbaar. In April bereikt hij dos avonds
tegen 9 ure zijn' hoogsten stand in bet zuiden en gaat tegen
4 ure des morgens in het W. ten N. onder. In Mei kan
men hem na zons-ondergaug aan den westelijken hemel zien,
links van Regulus of het Hart van den Leeuw. In Junij
schijnt hij tot middernacht aan den westelijken hemel, waar
hij in het W. ten N» ondergaat. In Juiij gaat hij des avonds
te 10 ure onder. In Augustus verlaat hij te 8 ure onzen
horizon. In September is hij onzigtbaar en komt in de laatste
helft dezer maand met de Zon in zamenstand. In October
lsomt hij 's morgens te 5 ure op en is alsdan aan den ooste-
lij ken hemel te zien. In November komt hij des morgens
te 4 ure en in December te 2 ure op en staat alsdan des
morgens ongeveer te 7 ure in het zuiden, ter regterband
van de ster Spica of de Koornaar van de Maagd.

SA T U R N U $

is, behalve de twee laatste maanden, het geheele jaar zigt-
baar. In Januarij komt hij des morgens te 4 ure in het Z .
O. ten O. op. In Februarij komt hij des morgens te 2 ure
op en staat des morgens te 6 ure in het zuiden. In Maart
komt hij te middernacht öp, bereikt des morgens te 4 ure

B 2



zijn' hoogsten stawd in het zuiden en is tot liet aanbreken
van den dag zigtbaar. In April komt hij des avonds te 10
ure op en des morgens te 2 ure in het zuiden. In Mei is
hij den geheelen nacht zigtbaar, in liet midden van deze
niaand komt hij tegenover de Zon en staat alsdan des nachts
te 12 ure in het zuiden. In Junij staat hij des avonds te 10
ure iaag in het zuiden en gaat des nachts te 2 ure in het
W. Z. W. onder, In Julrj staal hij des avonds te 8 ure bij
Eons-ondergang in het zuiden en gaat omstreeks te midder-
nacht onder in het W. Z W. In Augustus is hij des avonds
in het zuid-westen te zien en gaat te 10 ure onder. In
September gaat hij des avonds te 8 ure in het Z. W. ten W»
onder, digt bij de ster Antores of het Hart van den Schor-

pioen, In October is hij des avonds zeer laag in bet zuid-
westen te zien. In November en December is hij onzigt-
baar; zijnde in de laatste helft van November met de Zon
in zaïnenstand

V RANUS

kan men in Januari) des avonds na zons-ondergang in het
zuid-westen vinden en gaal des avonds te 8 ure in het W.
ten Z. onder. In Februari) en Maart is hij onzigtbaar,
zijnde in het laatst van Februarij met de Zon m zamenstand.
In April gaat hij des morgens te 4 ure op, doch is wegens
den lagen stand van den Dierenriem moeijelijk te zien. In
Mei en Junrj gaat hij na middernacht op en men kan hem
vroeg in den morgenstond in het zuid-oosten vinden. In
Julij komt hij des avonds te 10 ure op en komt des morgens
te 3 ure in het zuiden. In Augustus en September is hij
den ganschen nacht te zien en staat in het begin van Sep-
tember tegenover de Zon ; zoodat hij dan des nachts te 12
ure in het zuiden slaat. In October komt hij na 9 ure in
het zuiden en gaat des morgens te half 3 ure in het W ten
Z, onder. In November staal hij des avonds te 7 ure in
het zuiden en gaat kort voor middernacht in het W. ten Z,
onder. In December kan men hem des avonds te 5 ure in
het zuiden zien en hij verlaat tusschen 10 en 11 ure onzen
westelijken horizon.



VOORNAAMSTE

'^afirmúicti en çk^ermtssen

IN

FRIES LAK D,

en in eenige naburige of voorname plaatsen.

Akkrum, 7 Augustus jaarm.
Anjum, 4 Augustus jaarm.
Anna (Si.) Parochie, 22 Mei jaarm.
Appingedam, 6 Junij, 18 Julij en 15 Augustus paardein, «

20 September veulenm. - 31 October beestem»
Arum, 3 Junij jaarm.
Assen, 22, 23 en 24 September jaarm, paardern en beestem»'
Baard, 7 Augustus jaarm.
Balk, 11 April jaarm. - 7 November beestem.
Ballum, 24 Junij jaarm.
Beetgum, 21 October jaarm,
Beetsterzwaag, 2 Mei j , p. en b. - 3 October j . p. b. envL
Berîikum, 27 en 28 April j . p. en b. - 11 Oclober p . en b .
Bergum, 14 Mei jaarm. - 17 September jaarm. en paardem.
Blcsse, 15 Mei jaarm. paardem. en beestem. - 2 0 c t . b . enp.
Bolsward, 26 April b. - 24 Aug j . - 26 Aug, p. - 25 Oet. b ,
Bozum, 24 Augustus jaarm.
Buitenpost, 1 Augustus jaarm. en paardem.
Dohkum, 7 Mei beestem - 11 Junij jaarm, - 5 November b.
Dragten, 30 Mei jaarm. en beestem. - 31 Mei paardern.
Drogeham, 8 Mei beestem. - 26 September beestem. en paard.
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Dr onrijp, 1 Mei beestem, - 30 Jnnij jaarm.
Eernsum, 19 Augustus jaarm.
Ferwerd, 10 Mei jaarm.
Ferwoade, 3 Junij jaarna.
Franeker, 11 Mei beestem. - 25 Julij jaarra. - 21 October

varkensm. - 5 , 12 en 19 November beestem.
Gaast, 19 Augustus jaarm.
Gorredijk, 7 Mei jaarm. - 30 October jaarm.
Groningen, 26 Maart en 30 April paardem. - 4 Mei jaarm.-

5 Junij, 16 Julij en 13 Aug. paardem. - 25 Sept. jaarm.
Grouw, 18 October beestem,
Grijpskerk, 1 Mei paardem, en beestem. - 29 en 30 Aug, jaarm.
Hallum, 1 November jaarm.
Harig, 10 Junij jaarm.
Harlingen, 25 Junij jaarra. - 11 November varkensm.
Beeg, 17 October jaarm,
Hecrenveen, 27 April beestem. - 3 Junij jaarm. -12 October,

3 , 10 en 17 November beestem,
Hemelum, 27 Mei jaarm.
Hindeloopm, 5 Mei en 22 October beestem.
Hollum, 11 September jaarm. paardem. en veuîenm»
Holwcrd, 14 en 15 September b. en p. - 16 September j .
Huins , 12 Augustus jaarm,
Huizum, 4 Junij jaarm.
Hijlaard, 17 Augustus jaarm.
Jacobi [St.) Parochie, 29 Julij jaarm,
Johannisga, {St) 4 Junij jaarm.
Jorvterd, 20 September jaarm.
Joure, 17 Mei jaarm. - 26 September beestem. - 27 Sep»

tember paardem,
Kimswcrdf 12 Augustus jaarm.



Kollum, 11 April p. - 11 en 12 April j . - 30 April veem. -
5, 12 en 19 November beesten],

Koudum, 5 Juni) jaarm,
Kubaard, 4 Juni) jaann,
Langweer, 30 Augustus jaarm.
Leek, {De) 3 en 4 Junij jaarm. en beeslem,
Leeuwarden, '2A en 25 April p . - 11 Julij j» - 13 September p.
Lemmer, 25 April beestem. - 18 Junij jaarm.- 17Octoberb.
Lioessem, 9 December jaarm»
Lippen huizen, 28 Mei jaarm. en beeslom. - 2 October beest.
Makkinga, 1 Mei en 19 September beestem,
Makkum, 10 Junij jaarm.
Itantgum, 3 Augustus jaarm.
Marsum, 1 Mei beestem. - 9 September jaarm.
Menaldum, 11 Augustus jaarm.
Middelstum, 3 Mei beestem. - 4 Junij jaarm. - 8 NÖV, beestem,
Midhm, 17 April jaarm.
Minntrtsga , 7 September jaarm.
Mblkwerum, 17 April jaarm,
Munntkeburen, 16 November beestem.
JVes, 3 Junij jaarm.
iVes en Ballum, 24 Junij jaarm.
Nicolaasga, (5t.) 10 Junij jaarm.
Noordvtolde, 29 Augustus jaarm. en paardem.
Norg, 24 Mei en 5 September beestem. en paardem.
Oldeberkoop, 25 Mei en 5 September beestem. en paardem,
Oldeboorn, 10 Junij jaarm.
Oldemirdum, 14 April en 17 Junij jaarm.
Oosterbierum, 26 Junij jaarm.
Oosterlitlens, 4 September jaarm.
Oostermeer, 18 Junij jaarm. - 24 September bcestenii ca paard.
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Oosterwierum, 11 en 12 Jmúj paardem.
Oosterwolde, 8 Mei en 3 September beestem.
Oosterzee, 25 Junrj paardem.
Oolmarsum, 12 December jaarm.
Oude Bildtzijl, 5 Augustus jaarm.
Oude Schoot, 13 April en 4 Junij beestem. en paardem.
Parrega, 3 Junij jaarm.
Pingjum, 13 Mei jaarm.
Poppingawier, 30 September jaarm.
Rauwerd, 5 September jaarm.
.Kien; 28 en 29 Augustus paardem«
Rinsumageest, 7 September jaarm.
Rolde, 3 Mei en 12 September jaarm. en beestem.
Roordahuizum, 3 September jaarm.
Schiermonnikoog, 3 Junij jaarm,
Slochteren, 3 en 4 Mei en 3 en 4 Oct. jaarm. paardem. en beest;
Sloten, 20 en 21 September jaarm,
Slijhenburg, 16 April jaarm.
Sneek, 1 Mei beestera. - 14 Augustus jaarm» -30Octoberb.
Sortdel, 29 Julij jaarm.
Stavoren, 5 October jaarm.
Steigerden, 26 April j . p. en b . - 16 Augustus j . en j>.
Stiem, 2 Mei jaarm. paardem, en beestem.- 14Novemberb.
Surkuisterveen, 15 Mei en 17 October jaarm,
Surig, 8 Apri! jaarm.
Terhorne, 30 Augustus jaarm.
Ternaard, 24 Augustus jaarm.
Tjurn, 5 Mei beestem.
Tjummarum, 5 Junij jaarm.
Tolbert, 17 Mei en 18 September beestem.
Ulrum, 19 Julij jaann.
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Vetnwouden, 7 Mei en 3 September jaarm»
Vrouvienbuurt, 19 Augustus jaarm»
W^arns, 24 Junij jaarm.
Warrega, 4 Junij jaarm.
Wcidum, 15 Augustus jaarm.
pfitrum, 25 Juuij jaarm.

Wildemarkt, 5 Mei beestem. - 12 Mei p. - 16 Augustus j , en B;
Winschoten, 7 en 14 Mei beestem. - 31 Mei, 1 Junij, 27en

28 September jaarm. - 8 en 15 Oct, en 5 Nov. beestem,
Winsum, 3 en 4 Junij jaarm.
Wirdum, 14 Augustus jaarm,
W^itrnarsum, 1 Mei beestem. - 5 Augustus jaartn.
Wolvega, 9 Mei jaarm. - 17 Sept. j . en p . - 18 October b ,
Wommds, 3 September jaarm.
Workum, 8 Mei beestem. - 8 September paardem.
Woudsend, 10 October jaarm»
TFijckel, 4 Junij jaarm.
Ylst, 4 Junij en 27 October jaarm.
Zoutkamp, 4 Junij jaarm.
Zuidlaren, 9 Mei en 17 October jaarm. paardem. en beestem.

Voornaamste Weekmarkten in Vriesland.

Maandag te Franeker, Makkum en Joure.
Dingsdag te Sneek.
Woensdag te Harlingen, Dokkum, Gorredijk en Lemmer.
Donderdag te Solsward.
Vrijdag te Leeuwarden en Tforkum.
Zalurdag te Stavoren en Heerenveen.



VAN HET

AFVAREN BER TREKSCHUITEN,

Yan Leeuwarden naar ïïarlingen, des morgens te 4 en 9
en des namiddags te 1 en 4 ure ; van den 1 April tot den
1 October des avonds te 10, in plaats van des morgens te
4 ure

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 ure, en bovendien des Vrijdags nog te 1
uur; van den 1 December tot den 1 Maart alleen des mor-
gens te 9 uur,

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

Van Leeuwarden naar Franeker, des morgens te 4 en 9
uur, des namiddags te 1 en 4 uur; doch van den 1 De-
cember tot den 1 April des morgens te 4 uur niet. Des
Vrijdags namiddags vaart te 3 uur nog een pakscbip.

Van Franeker naar Leeuwarden, van den 1 April tot den
1 December des morgens te 5 en 8 uur, des middags te 12
en des namiddags Ie 4 uur; bovendien des Vrijdags mor-
gens te 4 ure een extra schip en alsdan te 7 in plaats van
te 8 uur. Van den 1 December tot den 1 April des mor-
gens te 8, des middags te 12 en des namiddags te 5 uur,
doch des Vrijdags morgens te 4 uur.

Van Leeuwarden naar iSneek des morgens te 4 en 9 , des
namiddags te 1 en 4 uur; doch. van den 1 December tot
den 1 Maart des morgens te 9 , des namiddags te 4 en des
Dingsdag morgens te 4 uur

Van Sneek naar Leeuwarden, des morgens te 4 en 9 , des-
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middags te 12 en des namiddags te 4 uur; doch van den
1 December tot den 1 Maart des morgens te 9 en des na-
middags te 4 , en des Vrijdags morgens te 4 en 9 uur.

Van Franeker naar Harlingen, alle dagen , des morgens te
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 te 12 uur.

Van Harlingen naar Franeker, des morgens te 9, des
middags Ie 12, namiddags te 4 en des avonds te 7 uur; in
de wintermaanden des namiddags te 1 en des avonds te 5
uren , en des Donderdags morgens Ie 8 in plaats van te 7 uur.

Van Harlingen naar Vokkum, des morgens te 9 uur.
Van Dokkum naar Harlingen, des morgens te 8 uur.
Van Bohward naar Work'um, des morgens te 6 en 9, des

Vrij dags te 8 en 2 en des Zaturdags te vijf uur; van dan 1
December tot den 28 Februarij des morgens te 6, en boven-
dien des Vrijdags avonds te 6, doch des Zaturdags namid-
dags te 2 en des avonds te 5 uur.

Van W^orkum naar Bolsward, des namiddags te 1 en des
avonds te 6 uur; van den 1 November tot den 1 December
des namiddags te 1 en des avonds te 5 uur, van den 1 De-
cember tot den 28 Februarij des namiddags te 1 en Vrijdags
bovendien des avonds te 5 uur, alsmede het geheele jaar des
morgens te 6 en 10, doch des Donderdags lé 6 en 8 uur.

Van Leeuwarden naar Hallum, van Mei tot November des
Vrijdags twee schepen te 2 en 4 uur; van November tot Mei
des Vrijdags drie schepen te 2, 3 en 4 uur; de overige dagen
een schip te 3 uur, behalve des Donderdags te 4 uur.

Van Hallum naar Leeuwarden, van den 15 September tot
den 1 April des Maandags, Dingsdags, Woensdags en Za-
turdags morgens te 7 en des Vrijdags morgens te 5 en 7
uur; van den 1 April tot den 15 September in plaats van te
7 te 6 uur en des Vrijdags te 5 en 6 uur.

Van 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 en 8 ,
gedurende de wintermaanden des morgens te 9 uur, des
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middags te 12 en des namiddags te 4 uur; Vrijdags, gedu-
rende het geheele jaar, te 4 en 6 uur.

Van Dokkum naar 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 morgens te 9 en des
namiddags te 4 uur.

Van Kollum naar Dokkum het geheele jaar (uitgezonderd
Zondags) des morgens te 9 en des namiddags te 1 uur.

Van Dokkum naar Slrobos, in Maart des morgens te 5 en
9 en des namiddags te 1 uur, van den 1 April tot den 1
September des morgens te 5 en 8 en des namiddags te 1
uur, van den 1 September tot den 1 November des morgens
te 5 en 9 en des namiddags te 1 uur, van den 1 November
tot den 1 Maart des morgens te 9 en des namiddags te 1 uur.

Van Strobos naar Dokkum, in Maart des morgens te 10,
des namiddags te 1 en des avonds te 5 uur; van den 1 April
tot den 1 September des morgens te 8 , des middags te 12
en des avonds te 5 uur, van den 1 September tot den 1
November des morgens te 9 , des namiddags te 1 en des
avonds te 5 uur, van den 1 November tot den 1 Maart des
namiddags te 1 en des avonds te 5 uur, doch moeten aldaar
wachten tot dat de schepen van Groningen aangekomen zijn.

Van Strobos naar Groningen, van den 15 Februari] tot
den 1 Maart des morgens te 8 , des namiddags te 1 en 4
uur, van den 1 Maart tot den 1 April des morgens te 4 en
8 , des middags te 12 en des namiddags te 4 uur, van den
1 April tot den 1 September des morgens te 4 , 8 en 11 en
des namiddags te 4 uur, van den 1 September tot den 1
November des morgens te 4 en 8, des middags te 12 en
des namiddags te 4 uur, van den 1 November tot den 1
December des morgens te 8, des middags te 12 en des na-
middags te 4 uur, van den 1 December tot den 15 Febru-
ari) des morgens te 8 en des middags te 12.

Van Groningen naar Strobos, van den 1 Maart tot den 31
October des morgens te 4 en 8 en des namiddags te 1 en 3
uur, van den 1 November tot den 1 December des morgens
te 8 en des namiddags te 1 en 3 uur, van den 1 December
tot den 15 Februari] des morgens te 8 en des namiddags te
1 uur, van den 15 Februari] tot den ï Maart des morgens
te 8 en des namiddaas te 1 en 3 uur.



lEGPLAATSEN

OER

S C H E P E N ,

welke des Dingsdags en Vrijdags te LEEÜ-

WÂRDEÏÏ afvaren; benevens de tijden

van der%elver vertrek.

jîahum bij de Hoeksterpoort, vrijdag te 12 uur.
jickerwoude en Murmerwoude op de Nieuweburen, Letter K

No. 195, vrijdag te 11 uur.
Akkrum, Nes en Terhorne op de Tuinen, A 191, vrijdag ta

12 uur.
Jlnjum bij de Hoeksterpoort, A 59, vrijdag te 11 uur.
Anna Parochie (Si.) op de Kelders, H29, vrijdag te 1 uur,>
Augustinnsga en Sarhuizum op de Tuinen, A 248, vrijdag

te 12 uur.
Baard bï\ de Deinumer Zuipmarkt, F 2 5 , vrijdag te 1§ uur.
Bakkeveen, Harderwijk en Ureterp op de Tuinen , A 243,

vrijdag te 12 uur.
JBalk over de Kelders, G 15, vrijdag te 11 uur.
Bartlehiem, Ontank en Wijns bij de dubbele Pijp, K 3 ,

vrijdag te 2 uur.
iJeers op de breedzijde van de Nieuwestad, E 27, vrijdag

te 2 uur.
Beetgum op de Deinumer Zuipmarkt, F 2 1 , vrijdag te 1 uur.
Beetgumer Kolen op de breedzijde van de Nieuwestad, E 42,

vrijdag te 1 uur.
Beetsterzviaag op het Vliet, IJ 59, vrijdag te 12 uur.
Bergum op de Tuinen, A 256, dingsdag en vrijdag te 12 uur.
Bergumer NieuWstad op de Tuinen , A 253 , vrijdag te 12 uur.
Berlikum bij de Waeze, & 283, dingsdag en vrijdag te 2 uur.
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Birdaard bij de Waag, vrijdag te 12 uur.
Birdaardaan de Wanswerderzijde bij de dubbele Pijp, A60,

vrijdag te 1 uur.
Blessum op de Yleeschrasrkt, F 17, vrijdag te 1 | uur.
Mlija en Lichtaard bij de Amelandspijp , K 9, vrij dag te 12 uur.
Boornbergum met Smallenie.
Bozum op de breedzijde van de Nieuwestad, E 11, vrijdag

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

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

te 12 uur.
Britswerd op de Vleeschraarkt, F 5, vrijdag te 1 uur.
Brilzum op de Vleeschmarkt, F 2 , vrijdag te 12 uur.
Buitenpost bij de Sacrainentstraat, K 18, vrijdag te 12 uur,
Bururn, Mannekezijl en fisvliet aan de Nieuwe Kaai bij de

Tuinsterpoort, vrijdag te 12 uur.
Daniumawoude bij de dubbele Pijp, A 78, vrijdag te 12 uur,
Deersum bij de Deinumer Zuipmarkt, F 27, vrijdag te 1 uur.
JOeinum op de breedzijde van de Nieuwestad, E 3 1 , vrijdag

te 2 uur,
Dragien op de Tuinen, B 67, dingsdag te 11 en vrijdag te

12 uur.
Vriezum aan de dubbele Pijp, A 67, vrijdag te 12 uur.
Vrogcham, Kooten en Kootstertille voor de Sacramentstraat,

1 332 , vrijdag te 12 uur.
Vronrijp en Hoornbrug op de Nieuwestad, E 73 en 74 ,

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

Ee bij de Hoeksterpoort, K. 179, vrijdag te 1 uur.
Eernsum op het Vliet, L 57, vrijdag (e 12 uur.
Mestrum bij de Meervischbanken, l 339, vrijdag te 12 uur.
Egum met Idaard
Eldo met Gorredijk.
Engelum en Franjeburen op de Nieuwestad, E 20, vrijdag

te 1 uur.
Engwierum tusschen de dubbele Pijp en Hceksterpoort, vrij-

dag te 12 uur.
JEnkhmzen op het groot Schavenek , nu en dan; doch goe-

deren kunnen met Ylst verzonden worden.
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Ferwerd bij de dubbele Pijp, A 72, dingsdag te 12 en vrij-
dag te 1 à 2 uur.

Finkum bij de Amelandspijp, K 10, vrijdag te 12 uur.
Fotlegasterbrug met Lemmer.
Garîjp 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 , K 184, vrijdag te 1 uur.
Gorredijk, Lippenhuizen, Korte- en Langezwaag, Oldeber-

koop, Makkinga, Oosterwolde en iïlslo op de Turnen,
A 199, dingsdag te 11 en vrijdag te 12 uur.

Groninger Opeinde met Surhuisterveen.
Grouw op de Tuinen, B 88, woensdag en vrijdag te 2 uur,
Hallumer-heereweg en Hallumer-hoek bij de Yischmarkt, 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 Yischmarkt, A 266, vrijdag

te 12 uur-
Ilaskerhorn met Joure.
Haulerv/ijk met Bakkeveen.
tleeg en Hommerts op de Waeze, 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 mei Heeg
Huis ter Noord, Westergeest, Oudwoude en Kollumerzwaag

bij de Meelbrug, A 258, vrijdag Ie 12 uur.
Hijlaard op de Nieuvvestad, E 18, vrijdag te 2 uur.
Hindelopen en Stavoren op de Tweebaksmarkt, C 67, vrijdag

te 12 uur.
Holv/erd en Waaxens bij de dubbele Pijp, K 4 , dingsdag en

vrijdag te 12 uur.
Hoogebeintum bij de dubbele Pijp, A 70, vrijdag te 1 uur.
Hoornbrug met Dronrijp.
Huins op de Deinumer Zuipmarkt, F 31, vrijdag te 2 uur,
Hijum over de Koornmarkt, B 14, vrijdag te 12 uur.
Idaard en Egum op de Waeze , D 43 , vrijdag te 1 uur.
Idskenhuizen met Langweer.
leslum met Genum.
Jacobi Parochie (S t) op de Kelders, H &5, vrijdag te 1 uur^
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Janum met Genum,
Jansga (St) met Heerenveen.
Jellum op de Nieuwestad, E 47 , vrijdag te 2 Uur.
Jelsum bij de Tontjepijp, G 2, vrijdag te 12 uur.
Jorwerd op de Nieuwestad, E 35, woensdag en vrijdag te 2§ urn'.
Joure en Haskerkorn op de Tuinen, B 85, vrijdag te 12 en

dingsdag te 11 uur.
Jouswier met Metslav/ier.
Jutrijp met Oosterzee.
Knijpe met Heererween,
Kollwn, Augsbuur of Lutkewoude bij de Vischmarkt, I 338 ,

vrijdag te 12 uur,
Kollumer%waag met Westeinck,
Kooien en Kootstertille met Drogeham,
Kornjum op de Kelders, H 33, vrijdag te 12 uur.
Kortehem met Mindelopen.
Korte- en Langezwaag met Gorredi/k,
Koudum met Hindelopen.
Langweer, Idskenhuizen en »St. Nikolaasga bij de Paardepijp,

I) 48, vrijdag te 11 uur.
Lemmer. Zie Veerschepen.
Leije bij de Vischmarkt, I 3, vrijdag te 12 uur.
Lichtaard met Bhja
Lioesens bij de Hoekslerpoort, vrqdag te 11 uur.
Ijippenhuizen met Gorredi/k.
Lutkewoucte met Kollum.
Lutkewierum met Uien.
'Makkinga met Gorredijk,
Mak/mm bij de Keltingbrug, G- 7, vrijdag te 12 uur.
Mantgum op de Kienwestad, E 7 , vrijdag te 1 uur.
Marrum tusschen de Amelands- en dubbele Pijp, K.8, dings*

dag en vrijdag te 12 uur.
Marrumer Heereweg over de Kelders, B 28, vrijdag te 1 uur,
Marsutn op de INieuwestad, E 49, woensdag te 1 en vrijdag

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

1 uur.
Metslaviier en Jouswier bij de Hoeksterpoort, K 176, vrijdag

te 11 uur.
Mildam met Heerenveen.
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3&innerisga en /Mcens bij de Broi, C 17, vrijdag te 12 uur.
Morra bij de Hoeksterpoort, A 65, vrijdag te 11 uur.
Munnekezijl met Burum
Murmcrwouck met Akkerwoude.
Mes met Akkrum
Nicolaasga (St.) met Langweer.
Nieuwe Bildtdijk bij de Koornmarkt, I 10, vrijdag te 12 uur.
Nieuwe Bildtzijl bij de Koornmarkt, I 4 , vrijdag te 12 uur.
Noordwolde met Gorredijk.
Noordend hij (F'ijtgaard op de Waeze , D 44, vrijdag te î uur.
Ni/kerk bij de Hoeksterpoort, A 11, vrijdag te II uur.
Nijewièr bij de Hoeksterpoort, niet geregeld
Oenkerk bij de Meelbrng, A 260, vrijdag îe 1 uur.
Oldebcrkoop met Gorredijk,
Oldeboorn op de Tuinen, B 8 1 , vrijdag te 12 uur.
Ollerierp met Smctllem'e,
Oniank met Barilehiem,
Oosterend op de Vleeschmarkt, F 10, vrijdag te 2 uur,
Qoslerlittens op de Deinumer Zuipmarkt, F 24 , vrijdag îe 3 uur.
Oostermeer op de Tuinen, A 245, vrijdag' te 12 uur.
Ooslerwierum op de Nieuwestad, tusschen de Lange- en

Nieuwepijp, E 12, vrijdag te 1 | uur.
Oosierwolde met Gorredijk
Oosterzee en Jufrijp op het Noordvliet, M5, vrijdag te 12 uur.
Oudega in Smallingerland'op de Tuinen, B 73, vrijdag te 12 uur.
Oude- en Nieuwehaske roet Heerenvem
Oude Bildtdijk onder St. Anna over de Koornmarkt, B 17,

vrijdag te 12 uur.
Oud: Bildtzijl bij de Koornmarkt, B 5 , vrijdag Ie 12 uur.
Oudkerk bij de Arnelandspijp, A 80, Jingsdag te 12 en vrij-

dag te 2 uur.
Oudwoude met Huis ter Noord-
Parrega met Workum,
Poppingaviier op de Vleeschmarkt bij de Langepijp, F 7 ,

vrijdag te 1 uur.
Haard in Wesidongeradeel op de Nieuweburen , K Ï84 , vrij-

dag te 2 uur.
Haard of Rauwerd over de Waag, G 11 , vrijdag te 1 uur.
Uien op de Vleeschmarkt, F 12, vrijdag te I uur.
JRinsumageesibi) de Amslandsp , K 13, dingsd envrijd te 2 uur,

C
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'Moodkcrk op de 'Nieuwpburen, K 197, vrijdag te 1 mir.
Roordahuizurn op de Waeze, D 42, vrijdag te 1 uur.
Rottevalle op de Tuinen, A 220, vrijdag te 12 uur.
Rijperkerk op de Meuweburen, K 186, vrijdag te 1 uur.
Scharnegoutum met Sneek.
Schooi met Heerenveen.
Sloten, Tjerkgacst, Wijkei en Taekezijl over dô Kelders,

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

vrijdag te 12 uur.
Stavoren met Mindeloopen,
Steenwijk met lieerenveen.
Sfiens bij de Amelandspijp, K 1 1 , dingsdag en vrijdag te 12 uur.
Strobos op het Vliet, L 61 , vrijdag te 12 uur.
Suameer op de Tuinen bn de Meelhrug, 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.
Swickum op de Waeze, D 44, vrijdag te 2 uur,
Taekezijl met Sloten.
Terhorne met Akkrum.
TernaardVq de Hoeksterpoort, A 54, vrijdag te 12 uur.
Teroele met Langv/eer-
Tersool op de Vîeeschinarkt, F 4 , vrijdag te 1 uur.
Tietjerk met Hardegarijp„
Tjerkgaast met Sloten.
Tjummarum bij de Ducomartenapijp, E 50, niet geregeld.
Twijzel tusschen de Visehmarkt en Amelandspijp, 1 334,

vrijdag te 12 uur.
Tzum op de breedzijde van de Nieawestad, E 24 , vrijdag

te 11 nar.
Ureterp met Bakkeveen,
Valom bij de Visehmarkt, I 338, vrijdag te 12 uur.
VeenMooster met Huis ter Noord.
Veenwouden bij de Amelandspijp, A 90, vrijdag te 12 nar.
Veenvioudstervial bij de Amelandspijp, A 91 , vrijdag te 12 nur,
Visvliet met Burum,
yrouwenhuwt over de Koerumarkt, I 8 , vrijdag te 12 nur.
Wraaxens met Holverd,
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Wanswerd bij de Tontjepijp, vrijdag te 12 aar.
Warrega op de Tuinen , A 201 , dingsdag en vrijdag te 2 nar.
Wartena op de Tuinen, B 9 1 , dingsdag te 1 en vrijdag te 2 nar.
Weidum op de Nieuwestad, E 29 , dingsdag en vrijdag te 2 aar.
Welle met Heerenveen,
'Wedergeest met Huis ter Noord
Westeinde en Kollumerzviaag bij de Araelandspijp, K 16,

vrijdag te 12 uur.
Wier op de Deinamer Zoipmarkt, F 29, vrijdag te 12 aar.
Wierum tasschen de Vischmarkt en Amelandspijp, A 263,

vrijdag te 12 anr.
"Winsum op de Nieuwestad, E 22, vrijdag te 2 aar.
Wirdum op de Waeze, G 25, vrijdag te 1 uur,
Wolvega op de Waeze, D 40, vrijdag te 11 uur.
Wommels op de Deinamer Znipraarkt, F 22 , vrijdag te 2§aur.
Workum bij de Kettingbrug, G 4 , vrijdag te 12 aar.
Woudsend'bij de Brol, G 22, vrijdag te 11 nar.
Wijkei met Sloten.
Wijns met Bartlehiem,
Wijtgaard op de Waeze , D 4 1 , vrijdag te î nar.
Ylst en Enkkuizen bij de Langepijp, G 1 3 , vrijdag te 3 anr.
Zuidhoek onder Vrouvjenbuurt bij de Vischmarkt, B 22 ,

vrijdag te 12 aar.
Zwartveen met Groningen,

H2



Het- afvaren • der

'VOORNAAMSTE 'VEERSCHEPEN

IN

F -R Ï-E S L X W Bc

Van Leeuwarden op
Amsterdam, woensdag en zaturdag, en van SI, Nicolaái

tot 3t- Pieter alleen des zaturdags; ligt aan den Steiger bij
de Tuinslerpoort.

Groningen, zatuvdag middag te 12 uur; ligt aan de Nieuwe
Kaai bij de Tuinsterpoort.

Kampen, Deventer en Zutphen, ongeregelde
Lemmer, dingsdag morgen Ie 9 en vrijdag avond te 9uur,

en van den 15 December tot den 15 Februari) alleen vrijdags;
Hgt op de Nieuwestad voor het Lemsler Veerhuis.

Rotterdam, maandag; neemt mede naar Haarlem, Lei-
den, 's Gravenkage, Vclft, Gouda, Schiedam enz.; te be-
vragen bij den Commissaris PISSER , op de Grachtswa!.

Zwol, aan de Kaai bij de Tuinslerpoort, vrij dag te 2 uur ;
alleen van den 1 April tot den 6 December,

Zaandam, bij de Tïúnsterpoort, niet geregeld.

Van Bohward op

Joure, 's morgens te 8 uur; neemt vrijdags mede naar
JHeerenveere,

Lemmer, vrijdags morgens te 10 uur.
Makkum, 's morgens te 8 en 's namiddags te 2 uur.

Van Harlingen op

Amsterdam, alle dagen, uitgezonderd van den 12 Novem-
ber tot den 12 Februari), alsdan driemaal in de week, des
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zondags, woensdags en vrijdags, zijnde de uren van afvaren
de. volgende :

Yan den 1 Januarij tot den 1 Aprii 's morgens te 9 uur;
i) » 1 tot den 16 April ie 6 uur.
<) » 16 Aprii tot den 1 Mei te 5J uura

Yan den 1 lot den 18 Mei te 5 uur.
B » 16 Mei tot den 1 Juni) te 4§ uur.
» » 1 Junij tot den 1 Augustus te 4 uur.
» » 1 tot den 16 Augustus te 4J- uur.
» » 1 6 Augustus tot den 1 September te 5 uut-.
3> » 1 tot den 16 September Ie 5f uur,
» » 16 September tot den 1 October te 6 uur.
» » 1 October tot den 1 Januarij te 9 uur.

Groningen , om de 14 dagen, donderdags middags te 12 uur»
Makkum, woensdags te 12 en zaturdags te II uur.
Workum, woensdags te 11 uura

Scxbierum,
Pietersbierum,
Tjummarum,
Oosterbierum,
Minnertsga ,
Achlum,
Kimsv/erd\
Arum,
'Pingjum,

»

»
»

»
»
$

' 3)

1
1
1
1
i
ï
i
i
ï

»
i )

»

»

)>

s
»

Bolsward, maandags, woensdags en zaturdags te 11 uur.

Van Sneek op
Amsterdam, dingsdag, donderdag en zaturdag avond te 9-

uur; doch van Kerstijd tot den 1 Maart alleen dingsdag.
Dokkum, woensdags morgens met het openen der Poort,

en terug des donderdags namiddags te 4 uur»
Enkhuizen, dingsdags avonds te 7 uur,
Franeker, maandag, woensdag en vrijdag 's morgens te

Î0 uur, en terug op hetzelfde uur des dingsdags, donderdags
en zaturdags.

Groningen, dingsdag en vrijdag te 12 uur, en terug maan-
dag en vrijdag te 2 uur.

Harlingen, maandag, woensdag en vrijdag te IS) uur, en
terug op hetzelfde uur des dingsdags, donderdags en naturdags.
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2. Journalen en Nieuvvspapieren kannen, tegen betaling
van 1 Cent; Tijdwei'ken en gedrukte vellen à 2 Centen per
vel, onder krnisbanden, in het Koningrijk verzonden wor-
den.

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

België, 45 Centen.
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 aangeteekende Brieven en Geldartikelea moeten
door de geadresseerden, op gegeven berigt, in persoon,
of door iemand bij procuratie worden afgehaald.

5. De brieven worden aan het Postkantoor niet uitgedeeld ,
maar door de Brieven-bestellers aan de huizen rondgebragt;,
uitgezonderd die, welke aangeteekend of aan eenige civiele
of militaire Autoriteiten geadresseerd zijn,

6. Van de brieven ter aanteekening (welke door 2 of 3
Cachetten verzegeld moeten zijn) zal de dubbele port betaald
moeten worden.

7 Diegenen welke eenig onderrigt verlangen, of reclames
ten aanzien van de dienst mogten hebben , kunnen zich ver-
voegen aan het Kantoor; dewijl de Directie trachten zal, het
Publiek in alles te voldoen en de geregelde Correspondentie
zoo veel mogelijk te bevorderen.



HET VERTREKKEN DER

DILIGENCES , VRACHTWAGENS

EN

POSTBODE».

Van Leeuwarden op Zwolle, alle dagen; rijdt af voor heä
Logement de Nieuwe Voelen, 's morgens te 9§ ure.

Van Leeuwarden op Groningen, des morgens te 7 ure ;
doch van den 1 October tot den 1 April 's morgens te 9 ure ;
rijdt af voor het Logement het wapen van friesland, bij
G PETÆE.

Van Groningen op Leeuwarden, des morgens te 6 ure g
doch van den 1 October tot den 1 April 's morgens te 9 ure ;
rijdt af voor het Logement de Zwaan, bij VAN DtlK. --
Vracht voor ieder persoon ƒ 3 » 70. Minder afstand, per
nur ƒ 0»30 Kinderen beneden de 3 jaar i en beneden de
6 jaar § der vracht.

Van Leeuwarden op Strohos, 's middags te 1 are; rijdt af
voor het Logement het wapen van friesland Deze diensî
neemt een' aanvang met den 15 Blaart en eindigt met den 15
October.

Van Leeuwarden op de Lemmer, 's middags te 1 ure, van
den 1 April tot den laatsten October ; rijdt af op den Wir-
dumerdîjk, voor het Lands Welvaren

Van de Lemmer op Leeuwarden , rijdt af een half unr na
bet aankomen des Beurtmans van Amsterdam, voor bet Lo-
gement de Wildeman, bij H. LE HEUX,

Van Workum op Hindeloopen, vrijdags morgens te 8 are
een wagen op den Beiirtman

Van Leeuwarden op het lïeerenveen, vrijdags namiddags te
4 ure; rijdt af op "den Wirdnmerdgk , voor het Logemenî
de Valk.
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Postboden.

Voor de Grietenij BAARDXRAOEEZ,.

Alle middagen te 12 ure, in het JLands Welvaren, be-
halve des Zondags.

Voor TîBTÏERKSTERAXlEEL,

Naar Hardegarijp, Bergum, Suameer en Garijp 's mid-
dags te 1 uur, bij den Bakker FRANTZEN op de Tuinen,
door de Berguraer Schippers.

Naar Bergum, 's morgens 8 uur, bij den Kastelein Z i t -
STRA bij de Hoeksterpoort»

V^oor 'T BtLnT*

Maandag, woensdag en vrijdag briefverzending en pakjes,
neem.t ook passagiers mede ; - in 't J5T/ein Wagentje bij de
Vrouwenpoort, 's middags te 2 uur.

>^oor LBMUWARDERADEEZ.

Naar Jehum, Cornjum, Britsum, Stiens, Finkum en Oude
Xcije alle dagen, 's middags te 2 uur; in hetKlein Wagentje
bij de Vrouwenpoort. Neemt, bij gesloten water, ook
vrachtgoederen mede.

Engelum, Beetgumermolen, Beetgum, Dijkstcrhuhen em
ilarsum, dingsdags en vrijdags te 2 uur, in het jKVeire Wa-'
gentje bij de vrouwenpoort.

Van Dokkum naar Holwerd, maandags, woensdags en
zaturdags.
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ALYD JARLA ,

EEN VERHAAL ÜIT DE GESCHIEDENIS

DES VADERLANDS.

{Vervolg en slot.)

V.

l luim «ene maand later had er eene geheel andere dan
de hiervoor beschrevene zamenkomst op Jarla-Stins plaats.
Onze ALYD zat toen tusschen hare moei BAWE en hare
grijze grootmoeder BOED OFFINOA , van ouderdom krom

gebogen, en bijna van het genot des albezielenden Jichts
verstoken. Slechts op het verzoek van haren zoon AUCKE,
had de hoogbejaarde vrouw hare eenzaamheid in iSion ver-
laten , ter bijwoning van dezen familieraad, in welken zich
ook A"OKES oudere broeder, BOTTE, en beider ongehuwde

zuster, FROUCK., bevonden. BOTTE ging met groote schre-
den het vertrek op en neder, slechts nu en dan stilstaande,
om de op de vensterglazen gemaalde wapenschilden te be-
turen, wier kleurenmengeling meer dan gewoonlijk schitterde
in de laatste stralen der ondergaande zon. BAWE en hare
schoonzuster FROUCK, die naast aan BOED gezeten was,

i *
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onderhielden zich , haïf luide slechts, met die levende kro-
siyk der vroegere jaren, wier bladen de alvernielende hand
des tij ds tot nog toa gespaard, schoon niet geheel onbe-
schadigd gelaten had. De oude vrouw voerde echter schier
alleen het woord, als gewoon de zakea waarnaar men haar
gevraagd had tot in de kleinste bijzonderheden toe uit te
spinnen, en daarbij menig zijdpad in te slaan, waarop zij
niet zeiden den draad verloor, dien zij met een : kinderen,
waar was ik dan ook gebleven? (waarop hare dochters
vaak het antwoord schuldig bleven ,) weder te grijpen
zocht. ATTCKJS hoorde en zag niets. Hij scheen van tijd
tot tijd slechts als uit een diepen slaap, of liever uit eenen
droom, te ontwaken , om , met kommer en angst, ALYD aan
te zien , die kalm, maar onbeweeglijk, daar neder zat, met
het oog ter aarde geslagen, terwijl aan dat van haren oom
vaak een traan ontviel, dien hij dan met den voorsten vinger
lieimelijk uit de knevels weg streek,

Daar hoorde men iemand het plein oprijden, en welhaast
trad IANCKE DOTTWAMA, AI/EDS haUbroeder, in. De zaal
dreunde van zijnen stevigen tred, en de mismoedigste gelaats-
trekken schenen zich voor hem op te helderen. Schier te
gelijk reikten BOTTE en ATJCKE , onder het luide uitroepen
van een welgemeend welkom! hem de rechterhand; haastig
rees ALYD op, en wierp zich aan zijne borst,

» Ku, hier ben ik, Bloedverwanten en Vrienden, (sprak
IAHCKE,) hier ben ik , lieve ALYD. Wat deed u mij zoo
spoedig ontbieden ? mij geheel uit Groningerland herwaarts
te roepen, mij gade en kinders te doen verlaten? wat is er
dan met ALYD ? - God zegen u , ote DOED } leeft gij ook

nog, goede vrouw?"

»» Ach, IANCKS, waarde broeder, (sprak ALYp,) zonder
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B wil men mij de rust niet gunnen, welke ik behoef, waas
ik naar zucht en hijg, Die eerJooze GEB.BB.AND BÏINNAMA
verspreidt overal, dat ik zijne trouwbelofte heb aanvaard en
naar onze zeden zijne gade ben, En daar ik zijne lasterin-
gen- en vervolgiDgen ontgaan , de neiging mijner jeugd invol-
gen, en mij voortaan, in eene der cellen van iSiön, Goda
en-Zijner dienst aileen toewijden wil, poogt men mij van dit
besluit te doen afzien; wil mij altoos niet veroorloven het te
volbrengen, ten zij ook gij er in slenit. Spoedig dan, zeg
ja, opdat ik deze waereld ontviiede , deze aarde, op welks
men mij voor immer geschandvlekt heeft"" Thans ver-
haalde zij hem alles, wat er tusscheu GEHEEAND en haar
was voorgevallen, en dat mijnen Lezeren reeds bekend is,

» Zeker, (hernam daarop JAKCKE,) indien gij het goud
hebt aangenomen, dan hebt gij hem-, naar onze zeden,
trouwbelofte gegeven; dat is onbetwistbaar. Doch gij hebt
het niet aanvaard, zegt gij, en ik geloof u. - Maar, ALYD ,
wilt gij zoo veel schoons, zulk eene bloeiende jeugd, voor
eeuwig in een klooster begraven ? Bedenk welke wezenlijke
(geenszins schijnbare) vreugde, wat al genols, wat al waar-
achtig heils , eene gade, eene moeder smaakt; hoe gelukkig
zij zelve wordt, door echtgenoot en kroost onuitsprekelijk
gelukkig, te maken. - En dat wilt gij wegwerpen, versmaadt
gij ! - Zult gij 't ook nimmer betreuren ? Het Klooster ge-
lijkt der rivier, welke de Ouden zeiden dat men over moest
oin in het rijk des doods te geraken. De toegang tot haren
boord is gemakkelijk te vinden en licht te betreden, maar.,
eenmaal op hare golven, in de boot des norschen veerinans
gestapt, is terugkeeren onmooglijk; en de geeselslagen des
naberouws snerpen nog wel vreeslijker en feller dan die der
Furiën, wier adders den schuldigen, sterveling,aan gene zijde.



6

verbeiden; - treffen ook den sehuldelooze, die, voordat
God hein wenkte , den schrikverwekkenden stroom opzocht,
waar niet dan affodillen bloeien, en slechts de Sodomsappel
en gezwaveld water dea dorstige ter verkwikking toeft.

»» Dat alles heb ik haar gezegd, siechts niet zoo""
Zuchtte AUCK£,

» Zeker is het waar, lieve Kleindochter, (sprak DOED,)
dat in die gewijde muren menige Non de verlorene waereld
ieschreit. Er bestaat in het Geslacht der HANYAAS een
vreeslijk voorbeeld daarvan, dat —'•

» » Dat gij, beste Grootmoeder, mij reeds dikwijls ver-
haald hebt; doch (ik herzeg het) van mijne vroegste jeugd
af aan, was , in het Klooster te leven, mijn vurigste wensch,
en de vervolgingen van GERBRAND —""

» Tegen welke ik u echter wel zal weten te beschermen,
indien het uwen Bloedverwanten in Westerland daartoe aan
macht ontbreken mocht. Gij kunt mij immers naar Ferwert
(6) vergezellen. Mijne TETH is immers ook uwe zuster.
Mijn huis eene veilige toevlugt, en al lagen er al de MIN-
NAMAAS met hunnen geheelen aanhang voor —"

»» Als het daar op aankoomt, (viel BOTTE IANCKE in,)
op het mijne te ïVetsens, dat eenmaal de geheele Saksische
macht trotste, en nooit ware overgegaan, zoo mijne lafhar-
tige Knechten niet verloopen waren, terwijl men mij hier
gevangen nam, is het zoo veilig als ergens.""

» De Stadhouder zal bovendien niet dulden, dat men u
geweld aandoe," was ATJCKES aanmerking. - Doch alles wat
hier gesproken werd, kunnen wij niet vermelden. Wij zijn
reeds te wijdloopig geweest tot hiertoe, en moeten ons be-
korten, zullen wij geen boekdeel vol schrijven. Het zij
dan genoeg hier te melden, dat, wat en hoe men sprak,
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AEYD bij haar besluit verbleef. Het was geene vrees, geene
haastig opgevatte meeiiing, geene verkngst naar iets dat zij
niet kende, maar eene diep, onuitroeibaar diep gevestigde
afkeer van de waereld, die haar naar het Klooster, dat zij
reeds genoegzaam had leeren kennen, voortdreef, henen-
joeg ; en - doch. laat ons hier uog verzwijgen wat zij ons
zelve ontdekken zal. JANCKE , ziende , dat hier alles vaa
hem afhing , dat men aan hem, als AIYDS naaste bloedver-
want , aan hem alleen te beslissen overliet, dat zelfs AUCKE
en BAWE dit deden, schoon zij verklaarden, dat men hun
een eigen kind ontscheuren zou, en eene wonde toebrengen
welke zelfs de balsem des tijds (naar hunne gedachten) niet
heelen mocht; - JANCKE sprak eindelijk: » Weiaan! ik-zelf
zal u morgen naar de Priorin van het gewijde Siore geleiden.
Zij, de moeder inderdaad van allen die haar genaken, moge
u toetsen, u beproeven, na dat gij haar geheel uw hart
zult opengelegd hebben, als ik vertrouw dat gij doen zult,
- en - welaan, geschiede wat gij dan begeeren zult. - On-
der die voorwaarde evenwel, dat uw verlaten van uwe
bloedvrienden geen hunner verrijke, - mij ten minste niet
éënen penning bevoordeele-"

Dit verlangden allen met ÏANCXE.
Eene zoete vreugde doortintelde ALYDS geheele ik. De

glans der heiligheid scheen haar gelaat reeds te omzweven.
Men zou de kniën voor haar gebogen hebben. Eene vrouw,
door den ontzagverwekkenden gloed der Godsdienstigheid
bezield, is inderdaad een afdruk der Goddelijke Volmaakt-
heid , zoo áls wij, telgen des stofs, haar ons denken en
voorstellen kunnen. Zoo moeten (en zoo onsterfelijk blijvend)
de Engelen zijn, die Hem omringen, Dien te aanschouwen,
te eeren, te loven en te prijzen, de zaligheid wezen moeî»
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VI.

In de bij uitstek vruchtbare landouwen der Grietenij
Dongeradee! aan de oostzijde der Paesens, lag toenmaals,
bij het dorp Nijtvier, niet zeer verre vau het overoude
Dockum, het Yrouwen-Klooster (7) van de Cistercienser
orde , Sion genaamd, eene dochter der wij dvermaarde Abtdij e
Claarkamp, weleer, in de naburige Grietenij Dantumadeel,
onder het aangename Rinsumageest, door CLAKA , eene
vrome weduwe, gesticht. HUMBEJCINA, (zegt men,) de
zuster van den Heiligen BERNARDTJS , vernam eenmaal uit
den mond van dezen haren broeder, daar hij zich onthield
in het Btntdikûjner-Klooster te Cisteaux, in het toenmaals
God nog dienende Frankrijk, welk een gelukzalig leven hij
leidde. Zij besloot zijn voorbeeld te volgen, en haar echt-
genoot vergunde het haar, gevende haar gewis aldus het
krachtigst bewijs van zijne reine en onbaatzuchtigste liefde;
't Was in den aanvang der twaalfde eeuw, dat HUMBEI-INA
het gegorde wit-wollen gewaad, met den zwarten scapulier
en de zwarte wijle , aantoog, en het eerste Klooster der orde
stichtte , welke haren naam aan Cisteaux ontleende. Gestreng
onderhielden de vrome Zusteren, in Friesland vooral, de
regelen van den eersten Stichter, BENEDIKTITS , den voor-
ganger van BERNARDtrs. Zevenmaal in elke vier en twintig
uren, namen zij de heilige- plichten der Godsdienst waar.
Zij begonnen daarmede ten twee uur des nachts, want dat
was het uur waarop ÏEZUS eenmaal uit den dood verrees»
om zich voor eeuwig weder met den Yader te vereenen. Zij
vervolgden de dienst op het zesde morgenuur, want toen
was hij der vrouwen verschenen, wier liefde, sterker dan
den dood. Hem zocht, - Ten negen uur des voormiddag»:
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toen troffen de slagen der Romeinsehe geesels deu onschul-
digste, den schuldelooze. Op den middag: toen hechtten
wan- en bijgeloof Hem aan het kruis. Des namiddags ten
drie uur gaf Hij den Vader zijnen geest terug. Ten zes uur
werd het Goddelijk lichaam van het vervloekte hout geno-
men , en ten zeven had Hij eens dien doodelijken angst gele-
den, die het sterfelijk hulsel aankleefde, 't welk Hem voor
ons omgaf. Wanneer de Zusteren de dienst niet verrichtten,
hielden zij zich steeds met nuttigen arbeid onledig. Hare
eenjge uitspanning was, gedurende haren slechten maaltijd
naar het voorlezen der Schrift te luisteren ; die maaltijd i*as
immer hoogst eenvoudig ; hare spijzen waren de geringste,
en ongemakkelijk het gewaad, dat zij nimmer mochten
afleggen, en welks ruwheid geen gebruik van linnen ver-
zachtte ; hard de slaapstede op welke zi] rust genoten Het
langdurig vasten, haar schier onafgebroken zwijgen, ken-
schetsten haar, doch niet minder eene ongemeene weldadig-
heid, gastvrijheid, en herbergzaamheid jegens behoeftigen ;
al het welk trouwens de geheele orde onderscheidde , wier
Opperhoofd steeds de Abt van Cisteaux, en, onder hem in
Friesland, die van Claarkamp was.

't Was in het Klooster Sion, dat onze ALYD begeerde
heure dagen door te brengen; het was derwaarts dat JAN CKE
haar geleidde. In het vertrek der gasten toegelaten, leverde
hij zijne zuster aan hare moei, IUXT, over, die haar tot de
Priorin voerde. Met een deftig, maar toch vriendelijk we-
zen , ontfing die bejaarde, hoewel nog schoone vrouw de
maagd, en sprak , langzaam en ernstig :

» Gij wilt dan, lieve Zuster, in ons Klooster worden op-
genomen ; - wat is daarmede uw oogmerk ? de oprechte
ontvouwing daarvau ga al het verdere vooraf."
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» » Voor u , eerwaarde Moeder, wil ik geheel mijne ziel

ontrollen. Gij weet, wat er met mij is voorgevallen; maar
gij weet nog niet, - en niemand dan gij zal noch mag het
vernemen, - dat, hoezeer de lafhartigheid van den man,
wiens naam nimmer weder mijne lippen zal bezoedelen, mij
verbood hem ten echtgenoot te nemen, ik hem echter had
kunnen beminnen; dat hij veellieht het beletsel, dat tussehen
hem en mij was opgestegen , uit den weg had kunnen rui-
men, bij aldien hij slechts eenmaal eene gelegenheid had
gevonden en aangegrepen, bij welke zijn gedrag mij de
overtuiging had kunnen inboezemen, dat ik hem te streng
beoordeeld had. Maar zijne list heeft over hem den staf
gebroken. Nu kan hij nimmer de mijne worden, en toch
(schoon ik hem niet beminnen kan) haat ik hem nog niet
genoeg , om mij voor immer aan eenen anderen te kunnen
verbinden. Neem dan. Moeder, mij op in uwen schoot!
Laat mij het eenige doen wat mij nog mooglijk is; den
hemel dienen, en anderen door mijn voorbeeld stichten.
Hier zal ik vergeten, vergeven, en, ten minste ik hoop het,,
gelukkig zijn.""

» Gij waant dan hier de waereld te zullen vergeten?
Mooglijk is het, mijn kind, voor U, voor mij was het dit
nooit; doch daarvan nu niets, misschien een andermaal.
Doch kent gij, wat gij op u nemen wilt ? alle de moeielijk-
heden en plichten van onzen stand ?"—

Hierop hield zij deze, met den meesten ernst en ijver,
der aandachtige ALYD vóór, en volbracht aldus op de waar-
digste wijze, wat IANCKE DQUWAMA van haar gehoopt had.

Eindelijk, ziende dat ALYDS voornemen op haren toetsteen
niets van zijne onverwrikbaarheid verloor, vervolgde zij :
» Welaan! uw.proefjaar (dat echter, op mijne voordracht;,
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onze Vader iu Claarkamp verkorten kan,) ga morgen in,
en van dat oogenblik af aan zijt gij eeiie Nieuwelinge iu ons
Klooster; doch ik vorder de schriftelijke toestemming van
uwen broeder en van uwe ooms tot uwe opneming. Over
uwe aardsche goederen , mijne Zuster, kunt gij , wel is waar
beschikken, doch wat gij daarvan dit Gesticht geeft, geeft
gij uwen hemelschen Bruidegom, en in Hem, naar Zijne
onfeilbare uitspraak , den armen-zelven. Bedenk dit,"

» » Alles wat het mijne is, is G-odes, eerwaarde Moeder;
doch vergun mij, mijnen broeder dadelijk van uwe beslissing
te onderrichten.""

» Ga (hernam de Priorin, haar den zegen gevende en
teederlijk kussende,) ga, lieve, en geniet, zoo lang gij het
heden verlangt, het bijzijn van dien broeder, dien zeer
edelen, die dezen geheelen dag tot mijne gasten behoort,
zoo hij mijne welgemeende uitnoodiging niet moet afslaan."

Dus had ALYD dan de haven gevonden, eene haven der
rust, hoedanige er in dit Gewest geene meer bestaat voor
gebrokene vrouwelijke harten, hoewel het aan dezulke ze-
kerlijk niet ontbreekt, helaas ! Dat men bij het hervormen
en verlichten op aarde toch niet vergat, dat het misbruik
nimmer het gebruik opheffen moet noch mag. Doch ver-
lichters en hervormers zijn meestal heethoofden, ten minste
de heethoofden onder hen hebben steeds het hoogste gezag
en den grootsten invloed gehad, en zijn het luidst geroemd
geworden. Voor de glorie die den grooten ja, doch dol-
koppigen LTTTHER nog omstraalt, moet die van den meer
kalmen en zachtaardigen ERASMUS zwichten. Maar - zal het
ook zoo zijn op den ontzachlijken dag des oordeels, der
algeraeene vergelding ?
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va.
Aan de zuidzijde (8) van Leeuwarden ver'iief zich, aan

alle kanten van ééne doorloopende, diepe gracht omringd,
eene vierkante sterkte, op drie van hare hoeken door eenen
geheel ronden toren, op den vierden, neordwesteiijken, door
eenen soortgelijken halfronden, nog meer verdedigbaar. Ééne
brug onderhield aan den westkact de gemeenschap met de
stad; eene andere lag uit den zuidoostelijken toren over de
stads gracht. Binnen den omtrek dier sterkte stonden (er»
werden deels nog gesticht) onderscheidene gebouwen.

Onder dezelve was één groot hoofdgebouw, aan welks
Daar de stad gekeerden gevel de Duilsch Keizerlijke Adelaar
met het Saksisch wapenschild op de breede borst, zichtbaar
was, hebbende ter linkerhand het wapen van den stichter
van dit Blokkuis, •WIIÆEERORD VAN SCHAUMBUHG. Dat ge-

bouw strekte ten verblijf aan den Stadhouder van Hertog
GEORGE, den reeds genoemden HENDRIK , Graaf van iStol-
berg en Wtrnigerrode. Derwaarts spoedde zich thans GER-
BRAND MINNAMA , met snelle stappen , weike zijn oom FRANS-

ter naauwer nood volgen kon. Het was het voormiddags-
uur , waarin de licht toegankelijke Graaf, (geen hedendaagsch
Minister, die, als de vaak vernielende Oceaan, achter ge-
heele bergen van onderhoorige Beambten, van allerlei naam
en rang, verscholen ligt,) waarin STOLEEKG elk te woord
stond, die hem ten oorbaar des Lands iets had voor te
dragen, of, hetzij met betrekking tot de algemeene belan-
gen, hetzij slechts opziehtelijk zijne eigene bijzondere, de
tusschenkomst des alvermogenden inriep of verlangde. De
schildwachten wederhielden niemand; slechts had men zich
aan eenen Kamerling in het yxrorvertrek te melden, gelijk
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SFBAHS (hier, als wij weten, wel bekend,) onmiddellijk dee<î;
Het vertrek des Graven ging op, en STOLBERG, van zijnen
schrijfdisch oprijzende, kwam de binnentredende^ te gemoet,
en drukte FRANS vriendschappelijk de hand, terwijl hij
GERBIÎAND met eene korte maar beleefde buiging vereerde.
Op zijne vraag, wat men van hem verlangde ? bood FKANS
hem zijnen neef aan, en verzocht: dat deze zelf zijn ver-
zoek aan zijne Genade mocht voordragen. - De Stadhouder
vergunde het.

De bveede en diepe vloed, die zich door verscheidene
monden in zee stort, en op zijne luid bruizende en boog-
ïollende baren de grofste kielen torscht, wier bulderenden
kanonnenstem de omliggende duinen honderd- ja duizend-
voudig teragkaatsen, is op het plekje , waar hij ontspringt
aan den schoot der aarde, een plas, een beekje, 't welk
der jeugd van het naastgelegen dorpje , die daarin de verhitte
leden dartelend afkoelt, naauwlijks tot de kniën reikt, en
weiks schier onhoorbaar gemurmel, bij het minste gedruisch
în den stillen omtrek, geheel iu het ijdele niet verloren
gaat. - Als het murmelend beekje klonk eerst (zoo men bet
kleinere met het grootere vergelijken mag) de rede van
GERBRAND, toen hij het ontstaan van zijne liefde voor de
zoele Ai/sTD den glimlagchenden Graaf beschreef. Als hij
vervolgens beweerde, dat zij de haar gedane gift had aan-
vaard en dus zich als door eene wettige trouwbelofte aan
hem verbonden had. begon zij te bruizen en al heviger en
heviger voort te rollen. Maar toen hij, in hooggaanden
toorn, op hare bloedverwanten, en in het bijzonder op
ïANcKE DouwAMA, (die, naar zijn zeggen, zijne halfzuster,
uit baatzucht, wilde dwingen ongehuwd te blijven,) uitvoe?,
toen wedèrgalmden de wauden van het stadhouderlijk vertrek
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den bas zijner griminigheid, welke den, thans de zware
wenkbraauwen peinzend zamenfronsenden STOLBERO al schor-
der en schorder, in het oor donderde.

Nu zweeg hij, en stond, sidderende door zijue eigene
hevigheid, ai' te wachten , wat antwoord hij ontfangen zou.
De Graaf hield eene wijl zijne armen over elkander geslagen
en zijnen blik ter aarde gevestigd. - Eindelijk richtte hij het
hoofd op, en trad, met geheel de majesteit die hem zoo
wel paste, eenige stappen voorwaarts en naar den jongeling
toe: » Gij hadt, &EEBRAND MINNAMA , u bezadigder kunnen
en moeten uitdrukken. - Staat ge niet voor den vertegen-
woordiger van uwen Potestaat, Zijne Doorluchtigheid Hertog
GEOE.GE VAN SAKSEN? Doch de drift, welke u het ontzag
vergeten deed, zal u in uw goed recht geen afbreuk doen.
Keer over vijf dagen hier terug , dan zult gij meer vernemen.
Weet intusschen, dat ik voor de eerlijkheid en rechtscha-
penheid van JANCKE DOUWAMA twee onberispbare borgen
heb, AEDO IONG-HAMA en - uwen oom - Vaarwel - Gij,
mijn oude Vriend FRANS, blijf,- Gode bevolen, OERBRAND
MINNAMA!"

Deze begreep, dat hij zijn afscheid had, en begaf zicb,
naar de woning van zijnen oom, niet wel te moede : hij had
den Graaf willen verrassen, en gehoopt, dat deze hem,
dadelijk, het handhaven der trouwbelofte zou hebben toe-
gezegd. Deze hoop had schipbreuk geleden op STOLJSER&S
bezadigde welberadenheid. - Hij kende niet recht dien Graaf,
wien de grootste onvolmaaktheid welke eenen Rechter kan
aanhangen, vooringenomenheid met eene der partijen, ten
gevolge van zwakke toegeving aan den indruk des eersten
oogenbliks, - ten volle vreemd, en liet hoor en wederhoor
onverbreekbaar heilig was.
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VIII.

Wij bevinden ons, twee dagen later, «p nieuw in Sion,
in het vertrek voor de gasten. Daar vinden wij twee Gees-
telijken en tevens Rechtsgeleerden, waardigheden welke men
in dien tijd vaak vereenigd vond, en vinden moest, Meester
AiiBERT van Leckum en Meester HEMME. Den eerstgemelden
was door den Stadhouder (op wiens uitdrukkelijk bevel bei-
den zich herwaarts begeven hadden, als zijne Kommissaris-
sen, en ts zijnen koste,) inzonderheid opgedragen geworden,
de zaak van JANCKE DOUWAMA in aanmerking Ie nemen, en
te zorgen dat hij zich niet met recht over 's Graven hande-
ling beklagen mocht. Aan Meester HEMME was de handha-
ving van het recht van GERBHAND in het bijzonder aanbevo-
len. Meester ALBERT had de zwarte wijle der orde in handen ;
het wollen kleed, de scapulier, de gordel, lagen op eenen
zetel aan zijne zijde. Meester HEMME had de waereldlijke
Ideederen , welke At-YD gewoon was op feesltijden te dragen ,
en alle de versierselen, waarmede zij hare natuurlijke beval-
ligheden placht op te tooien, bij zich. Zoo zaten zij, elk
aan eene zijde des vertreks, ALBERT aan den rechter- HEMME
aan den linkerkant, toen, op hunnen eisch, ALTD, aan dô
hand der Priorinne-ze!ve, binnen trad.

Eerst klonk het rechts: » Wij zijn hier, Edele Juffer,
namens Z. G. den Stadhouder van Westerland, Indien gij ,
Zonder eenigen dwang te ondervinden, uit uwen rechten,
vrijen, eigenen wil, liever geestelijk worden dan waereldlijli
blijven wilt, zoo begeef u tot mij. De Stadhouder zal u ,
met het geheele Klooster, in zijne hoede nemen, en u be -
schermen tegen elk en een iegelijk, die u ter zake van dit
uw besluit eenig leeds zou willen aandoen,"
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Toen klonk het links :
»» Wilt gij daarentegen, schoone JufTer, liever in de

waereld blijven, en GERBRAND MINNAMA, dien gij, naar
zijn zeggen, trouw beloofd hebt, tot man nemen, spreek.
Oi' hebt gij GERBRAiSfDs gift niet aanvaard, en wilt ge niet
hem, maar iemand anders, hij zij wie hij zij, door u hem
te schenken, gelukkig maken, gij moogt het, Voeg u dan
aan mijne zijde De Stadhouder neemt u in zijne bescher-
ming , en alle uwe waereldlijke goederen zullen u door Z. G.
geworden. Noch van uwen broeder, JANCKE, noch van
iemand, die het zou beletten willen, zal u eenige schade
wedervaren. Koom dan herwaarts, koom ik verwacht u.""

En zonder eenige aarzeling te toonen, zonder in haren
vasten gang maar te wankelen, de vonkelende lichten ten
hemel gewend, trad AI/ÏVD aan de zijde van Meester ALBEHT,
kuste de wijle in zijne handen, en sprak : » mijn besluit was
lang genomen, is onverzetbaar, en ik. volg mijnen rechten,
vrijen, eigenen wil; 't geen gij eerwaarde Heeren, en gij j
Jieve Moeder, alom en ten allen tijde getuigen moogt. Ik
smeek der Pnorinne alleen, den gewijde» sluier spoedig te
mogen aannemen,"

En dat besluit bleef onverwrikbaar, hoeveel ook Meester
HEMME er, ambts- en plichtshalve , tegen inbrengen mocht,
en hoezeer Meester ALBERT met eede betuigde, dat zij nie-
mand en niets dan haar hart behoefde te raadplegen.

Eindelijk verlieten haar, na haar hunnen zegen blijmoedig
en van ganscher harte te hebben medegedeeld, de beide
mannen, ten einde den Graaf verslag van huu wedervaren
Ie brengen. Deze deelde den uitslag, op de meest ver-
sclioonende en meêwarigste wijze, aan GERBRAND mede,
daarbij echter verklarende, dat ALYDS besluit hem eene wet



n
in dezen was, en dat hij niet anders voor hem had kramen
doen, dan hem en zich te overtuigen, dat het ALYDS recht,
vrij , en eigen besiuit was.

Fit A NS was iatusschen niet weinig pp zijnen neef verstoord,
daar deze hem in den waan gebracht had , datALYD, zoo-
dra zq maar vrij uit spreken mocht, ontwijfelbaar verklaren
zou, dat zij zijne goudstukken vrijwillig had aanvaard. Die
zelf eerlijk is, houdt ook anderen voor eerlijk, en 't grieft
hem Iweevoudig, waaneer hij , bij het ontdekken eener on-
eerlijkheid, ondervindt, dat men îiem bedrogen niet alleen,
maar ook zijn geloof aan menschendeugd eu menscfaenwaarde
bitter gekwetst heeft.

IX.

îïoezeer STOLBERGS mededeeling het hart van GEEBRATTO
als met gloeiende tangen te zamen schroeide en hem het
gefolterd brein bijna aan het bollen bracht, zoodat hij aan-
vankelijk van ALYD te schaken en van het overrompelen en
in brand steken van het Klooster droomde, voedde hij ,
eindelijk weder tot zich-zelven gekomen, nog altijd eeuige
hoop, dat ALYD zich . beter (zijns oordeels) beraden zou.
De hoop blijft ons het laatst van alle goederen bij , - zij is
daarom het hoogste goed. Zij verloren, alles verloren. Des
Italiaanschen Dichters DANTE zinrijk opschrift vóór de poort
der hel is : legt ook de hoop af, gij die hier binnen treedt 1
Aan GEKBRAND bleef de hoop, Maar eerlang brak een dag
des Heeren aan. Onder het plechtig luiden der kloosterklok
van Ä'on, trad de Abt van Claarkamp derwaarts. Na de
mis in het Klooster te hebben aangevangen, ontfing hij ,
daartoe door den Bisschop van Utrecht gemachtigd, nadat
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liet graduaal (9) gezongen was, AX/YD, gevolgd door hare
bloedverwanten, en door hare moeien als hare speeînooten
hegeleid, vóór het heilig altaar, waarbij het gewijde kloos-
terkleed , de wijle, de ring en da bruidskroon geplaatst wa-
ren. De Priorin bood haar, die het aangezicht bedekt had,
nadat de Abt haar eerst had toegezongen : » ontsteek uwe
lamp, o Bruid, want de Bruidegom zal u te gemoet ko-
men;" - nadat zij zijnen last had voldaan, en het wasliclit
ontvlamd had; - nadat zij onder hel voorttreden drie maal
eene wijle getoefd, en de Abt haar drie maal toegezongen
had te naderen; - na dit alles bood de Priorin haar den
eerwaardigen Vader aan, en zij knielde neder, het hoofd
ter aarde gebogen. Daarna rees zij op, en sprak uit 's har-
ten grond: t> ontfang mij, o Heer, naar uw heilig woord."
In kracht en keur van taal, stelde toen de Abt haar de
plichten van haar toekomend leven voor. Terwijl vervolgens
de litaniën gezongen werden, kuste zij zijne hand, en wierp
zich weder ter aarde, Zoo ontfing zij zijnen zegen , dien
liij ook, nadat zij weder was opgerezen, aan hare nieuwe
gewaden, welke de verachting der waereld en de oottnoe-
digheid van haar hart verbeelden moesten, mededeelde,
terwijl Mj die met gewijd water besprersgen deed Zij toog
die vervolgens aan, knielde op nieuw, en betuigde in haren
zang, geheel de dienaresse des Heeren te willen zijn. Toen
bekwam zij de wijle, den ring, waardoor zij aan IEZÜS ge-
huwelqkt werd, en de kroone des raaagdelijken staats, dien
zij baren Bruidegom daarboven toebracht, van de hand des
Abts. De kerkelijke ban, tegen allen die haar in het vol-
brengen harer plichten op eenigerhande wijze hinderlijk zijn
mochten, of haar dwingen wilden hare gelofte te verzaken,
werd gelezen. Dan bood zij na het zingen van het offerdeel
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dier misse (10), haar waslicht den Abt aan, en deze rleelde
haar den heiligen ouwel mede, reikte haar beur brevierboek
over, en stelde baar toen eindelijk weder in handen der
Priorinne, welke hij vermaande : onbevlekt de dochter te
bewaren , die nu Gode geheiligd was.

Toen GERBRANB MiNKAMA deze eerbied inboezemende
plechtigheid, die ALTD voor eeuwig, - ja voor eeuwig!
hem ontrukte, in wanhoop, zich aan de kloosterpoort ia
het stof wentelende , had bijgewoond; aan die kloosterpoort,
alwaar de gewijde zangen hen? in de ooren geklonken en
zijne ziel doorvlijmd hadden, - toen - verloor hij - ook de
hoop! - No;.;; eenmaal snelde hij naar Leeuwarden, en naar
het Minnama-fl.uis, om zijnen oom te sraeeken, hem zijn
valsch voorgeven, ten aanzien van het door ALTD aanvaar-
den dier vervloekte goudstukken , die bera nu penningen
des bloeds toeschenen, te vergeven, en diens vergiffenis
verkregen hebbende - rechtstreeks naar het Graauw-broeder-
Kiooster, (11) weleer door den vromen TIOMME WTAHDA en
zijne echtgenoot, ATH BOKNIN&A , buiten Leeuwarden ge-
sticht, sedert in die stad verplaatst, en bijna in eene regte
Inn tegenover het Mînnama-ZIuis .gelegen; - in dat gewijd
gebouw, waarin nog de regelen van den H. PUANCISCUS ten
naauwste werden in acht genomen , - en hij trad er nimmer
weder uit dan als Minderbroeder, en m de uitoefening van
zijne verplichtingen a!s een zoodanige.

Doch hij genoot in die stille muren de kalme rust, den
innigen vrede niet, welke ALYD in haar Sion ten deeS vielen.
"Hem pijnigde het bewustzijn, van te haren opzichten niet te
hebben gehandeld, noch als kiesch minnend jongeling , noch
als plichtbetrachtend mensch, Hem folterde het niet onge-
grond vermoeden, dat hij haar gedwongen had , hij eu geen

2 *



ander, ecu leven te kiezen, dat hij-zelf ten minsle niet, vrij-
•willig had omhelsd, en dat hq niet bevatten kon, dat zij
•vrijwillig zou hebben aanvaard. Doch ook jegens hem was
de Hemel barmhartig. Na weinige jaren reeds eindigde eene
snelle dood zijn leven en zijn lijden,

Maar AI.YD bezat de overtuiging, dat zij , na het gebeurde,
noch 6HÏ.UND, noch iemand, volkomen gelukkig bad kun-
nen maken; zoo volkomen als zij het anders had kunnen
doen, - want ach! zij was gevormd, om te beminnen en
bemind te worden, - naar ligcbaam en ziel, - en deze over-
tuiging schonk haar den vrede des harten. Zij volbracht,
met stipte naauwgezetheid, wat de kloosterregelen haar ge-
boden , en deed bovendien al het goede , dat zij in haren
kring verrichten kon, en God bewees haar de gunst, dat
dit niet weinig was. Zij leefde vele jaren, geliefd van allen
die haar kenden, gelijk van hare bloedverwanten, die haar
als geslachtsheilige vereerden.

Maar eenmaal moest zij sterven.
Zij moest, de Heiligen begeerden haar; zij viel,
Maar jonkvrouw, maar altijd eene onbevlekte lelie,
Neeg zij het hoofd ter aard, (*)

— herbloeide in beter oord.

Mr. A, rAW MAhKASi. Jr.

(*) SHAK.SP.EARE,
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gen*

(6) In Groningerland, Daar woonde JANCKE toen. Zie
het Boeck der Partijen, bl. 147 el. 145.

(7) -Zie Tegemv staal van Friesland, I I , î , bl, 216 De
Schrijver en Vertaler van de Oudheden en Gestichten van Fries—
land, I , 417 voîgg., zijn hieromtrent zeer duister. Zoo er,
een Klooster van de Premonstreït Kanonnikkan, eerst Sion,
en naderhand O L. Vrouw ten Berge geheeten , bestaan beeft,
en dicht daarbij', onder de vesten van DocJcum., een Nonne-
Wooster van dezelve orde, 't welk, in tegeooversteiiing aan
het eerstgemelde, O. L. Vrouw ten Vale werd genoemd,
zullen (onzes oordeels) de overblijfselen dezer beide Kloos-
ters te zoeken zijn in de Abtdij dier orde, die binnen Dockum
plagt te zijn, altoos men viudt geen van deze beide Kloos-
ters , en iu het algemeen geen Klooster Mariéndale, in de
bekende Ordonnantie van 1544 op het stuk der Accijsen in
Friesland en derzelver bijlage, en bet gesticht Sionsberg bij
Dockum schijnt bloot een uithof van het Klooster Sion te
Nijwier te zijn geweest, geen op zich-zelf staand Klooster»
Maar wellicht heette eerst de Âbtdij ..e JJokkum, Mariéndale,
en is aanvankelijk een mannen-en vrouwen-Klooster geweest,
dat van buiten de stad Dockum binnen dezelve is verplaatst
geworden; ofwel , het vrouwen-Klooster is te niet gegaan,
en de Broeders van het mannen-Klooster hebben zich met
de Broeders binnen Dockum vereenigd. In J. D o uw A MA As.
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tijd kan met het Klooster Sion wel geen ander dan dat te
Nipvier zijn bedoeld geworden.

(8) Men raadplege den platten grond der stad in Guicci-
ardini, Beschrijvinghe der Nederlanden, door c. VAN Krax,
(KILIAHTJS) , vermeerderd door P. MONTANUS, Amst. 1612

Jol. Ik gis dat de twee » harten met oude Duitsche letteren
rondom liet wapen" , waarvan gewag gemaakt wordt in den
Tegemvoordigen Staat van Friesland, I I , 1, 120, en welke
zich in den ouden wester-gevel van het Blokhuis bevonden,
de wapenschilden van HENBHIK en GEORGE VAN SAKSJEN ge-

weest zijn, weike een tijd lang zich gezamenlijk lleeren van
dit Gewest noemden; en dat het schild aan de linkerhand,
in denzelfden gevel, dat van den eersten stichter van het
gebouw, Heer WILLEBHORD VAN SCHATJMEDRG (wienswapen
wij intusschen nergens hebben kunnen opsporen) zal geweest
zijn. Tegenover het Blokhuis bevond zich de Kanselarij,
in welke de Hooge Piaad vergaderde , naderhand de Munt,
thans een gewoon woonhuis, nog onder den naam van Mun-
ienburg bekend, en (1835) bij den WelEdelen Heer REIGER
bezeten.

(9) Zeker gezang' dat bij het vieren der mis gezongen
wordt; MOUBACH, Naauk. Beschrijv. der uitwendige Gods-
dienst-plichten van alle Volkeren, I , 273.

(10) Offerdeel of offertorium, liet laatste gedeelte der
misse, waarvan zie MOUBACH , I , 274, en II , 68; zie voorts
DENZELFDEN", II , 139 volgg. Vg. HURDT , Gesch V. alle
Godsdiensten, I I I , 143 volgg. Dat eindelijk somtijds Abten
«! Priors doos- de Bisschoppen gemachtigd werden, in hunne
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|>!aa!s de Kloostergeloften dergenen, die zich der dienst des
Hoeren verlangden Ie wijden, aan te nemen, zie men bewe-
zen in de Oudh. en Gest. van FriesL, I , 447.

(11) Dat is (als uit de vergelijking van onderscheidene
plaatsen, op welke onze Geschiedschrijvers van deze soort
van Kloosters spreken, blijkt) : een Klooster van de Fran-
ciskaner-Monriiken; ofschoon anders de Cistercienser Monni-
ken eertijds ook graauv/e (en daarna witte) Monniken genaamd
werden. Vg. Oudh. en Gestichten v. Frksl., I I , 116,



naar Oudega-

Een verhaal op waarheid gegrond*

Vip eenen stormachtiger) avond tegen liet laatst der maand
Fehruarij van het jaar 1515 zaten ten huize van den Pro-
cureur van het Hof van Friesland, Meester DTIUC , in de
Hoogstraat te Leeuwarden, onder eene kan zwaar bier, bij
een, de heer des huizes, IELLE SICKES, gewezen Giïetroam
van Smallingerland', KÜÜRD GERBENS , en MENCK BOUWES ,

Schutters van Leeuwarden t benevens OIBLE KIÎIMPES, en
louw OENES, vlugteüngen uit Oudega. Allen der Saksische
regei ing toegedaan, hadden zij reeds een' geruimen tijd,
over den, voor hen zoo rsoodiottigen, voortgang der Gel-
derseke wapenen , gesproten, toen Meesier DIRK , reeds ver-
liit door het gesprek en den gebruikten drank, op nieuw
een' zwaren takkebos op den haard van den grooten schoor-
steen wierp, nog eens de tinnen kan liet vullen en den
frrietman verzocht, eens in alle bijzonderheden te willen
verhalen waarom hij zijne Grietenij verlaten had. » Ik zal
aan uw verzoek voldoen," zeide IELIÆ SicKES, » ofschoon
het mij hard valt op nieuw de oude wonden op te scheu-
ren , maar de gastvrijheid, welke ik en mijne vrienden van
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u en de uwen ie onze ballingschap genieten, verbiedt mij,
vt zulks te weigeren. Gij moet dan weten , dat ik , na ver-
scheidene jaren mijne bediening, zoo ik meen, met getrouw-
heid aan de bestaande regering te hebben waargenomen,
nadat ik mij voor mijn geheel leven in mijne woonplaats
Oudega voor gevestigd hield, en mijn zoon op het \ unt
stond , in het huwelijk te treden, met S'ÏTSKE , de nicht van
onzen Pastoor HOYTE , begon te bemerken dat een groot
gedeelte mijner ingezetenen, met den Pastoor aan het hoofd ,
al'er^skens naar de Geldersche zijde overhelde , en n:ij in
alles , wat ik in het belang van onzen Erfpotestaat oorbaar
achtte te doen , zoo veel mogelijk tegenwerkte Langen tijd
zag ik zulks geduldig aan , doch toen men eindelijk toebe»
reidselen tnaakle , om openlijk den Gelcterschman bij te val-
len , verklaarde ik mij met alle magt daartegen en besloot
zulks met geweld te verhinderen. Reeds wapende ik mij en
mijne getrouwe vrienden en aanhangers, waaronder deze
brave lieden OEBLE en LOUW , om eene vergadering vaa
Gelderschgezinden uit een te jagen, toen SYTSKE , de geliefde
van mijnen zoon, doodelijk ontsteld, mijn huis biunensnelde
en mij bij alles wat heilig was , bezwoer, mijn opzet te Jaten
varen , en dadelijk Oudega te verlaten , daar men hesloten
had , mij en mijnen zoon te vermoorden , en mijn have en
goed te vernielen. Slechts óp een twaalftal getrouwen kun-
nende rekenen , was het roekeloosheid geweest mij tegen
een geheel dorp te verzetten , te meer , daar het meer dan
waarschijnlijk was , dat de oproerüngen nog versterkt zou-
den worden , door de naburige Gacijpers en Nijegasiers. Met
achterlating van al het mijne vlugtte ik met mijn' zoon langs
ons welbekende voetpaden , in de eerste plaats naar het
klooster Sijgerswoldé waar de vrome abdis roij twee dagen
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verborg; van daar begaf ik mij" te voet over Suawoude her»
Waarts , alwaar ik , zoo als gij lieden weet œet opene armen
ontvangen werd, terwijl OEBLK en LOUW met nog twee of
drie aiiuei-en (om hunne verknochtheid aan mij zich ook niet
meer veilig achtende) langs de heide eerst naar Suamcer, en
vervolgens over Bergum , naar Leeuwarden vertrokken."

» En hebt gij niets van het uwe kunnen redden ?" vroeg
Meester DIHK. » Al wat niet in de eerste woede , welke de
opstandelingen op bet vernemen van mijn vertrek , bezielde „
was vernield geworden, is op voorspraak van den Pastoor
HOYTE, die, niettegenstaande zijne Gelderschgezindheid een
braaf man is, gespaard en ten zijnen huize in bewaring ge-
steld." —

» Een aanhanger vau de gevloekte Gelckrscken kan geen
braaf man zijn!" riep hierop in toorn uit OEELE KEIMPES,
een vierkante woudboer,'en sloeg met zijn kroes op de tafel;
T> de paap heeft alleen uwe goederen bewaard, omdat hij
vreesde, dat zijne nicht schade bij het vernielen zoude
lijden, wanneer zij naderhand met uwen zoon trouwde." —
» Regt zoo" zeide HIENK DOÜWÏS, » gij zijt een man naar
mijn hart, dood en verderf aan alle Gelderschgezinden! die
verraders van hun land!" — » TJw moed en drift voor de
goede zaak, voldoet mq ," sprak Meester DIRK , een war-
geest en stijf kop van de eerste soort, » en doet mij beslui-
ten, een ontwerp, hetwelk ik reeds een' geruimen tijd hei-
melijk bij mij zelven gevoed heb, te openbaren," en hierop
eene deftige houding aannemende vervolgde hij : » Mannen !
de oproermakers moeten geslraft worden; in hun bloed moe-
ten wij wreken liet onregt onzen vriend en bondgenoot aan-
gedaan , îaat ons naar Oudega trekken, en onzen Grietman
in zijne ambtsbediening herstellen, of, zoo ons dit mislukt,.
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onzen vlamden althans zooveel schade toebrengen, dat liet
hun heugen zal hem verdreven te hebben- Ik zelf zal
ulieden aanvoeren." - » Voortreffelijk!" riep hierop RIENK
BOUM'ES, » ik beloof u vijfentwintig man hulptroepen uit
onze schutters;" - » en ik zal er vijfentwintig bijvoegen"
liet RUURD &£KBENS er op volgen, » en dan zuilen wij eens
zien wat die Ouckgasier boeren ous zullen leeren "

» Spreek niet te ligt van die boeren" zeide LOUW OENES,
» de minste hunner is tegen drie van uwe straatslijpers be-
rekend." - » Stil, geen twist," zeide hierop Meesier DIRK
tot E.IENCK DOtJWES, die zich reeds gereed maakte den
iuiisman vinnig te antwoorden, » bederf ons loffelijk voor-
nemen niet door ontijdige verwijtingen 1 Maar wat oordeelt
gij zelf over onzen togt, IELLE SICKES, gij hebt er nog
geen woord in gesproken ?" - » Om de waarheid te neg-
gen," antwoordde de Grietman, die het minst van allen ge-
dronken had, en dus het meeste bedaard was, » zie ik
niet veel heil in dien togt, ik ken mijn volk en vrees, daî
wij met bebloede koppen te huis zullen komen " - » Laf-
aard!" voerde OEBLE hem te gemoet, » terwijl wij voorna-
melijk in uw belang ons leven willen wagen, wilt gij u ont-
trekken !" - » Geenszins zal ik mij onttrekken" hervatte
ÏE-LLE, » maar ik herhaal het, ik zie niet veel heils in dien
togt , doch dat zij zoo! ik heb mijn leven, zoowel als gijlie-
den het uwe , voor de goede zaak veil. Wanneer denkt gij
onze onderneming ten uitvoer te brengen ?" - » Laat zien,

,het is heden de 23 Februarij, laat ons er geen gras over
laten groeijen, en den togt bepalen op overmorgen , waar»
schuw uwen zoon dat hij zich in tijds gereed houde ," zeide
de Procureur." - » Dat om alle duivels niet!" riep RIENK
Bouwiis, » die verliefde jongen zoude ons het gehecîe spel
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berîcrven, en ons aüen om het mooi gezichtje van SYTSKJ*
verraden." - » Ofschoon ik niet gelooven kan ," antwoordde
JP.LLE , a dat mijn zoon ter liefde van zijn meisje, zijnen
vader en vrienden zonde kunnen verraden, oordeel ik het
echter voorzietiger, hem van ons oogmerk onkundig te
îaton , tot op het oogenbük van ons vertrek, daar hij door
een wenk oi' blik, misschien zijns ondanks, hem, uit zorg
voor SYTSKE of haren oom ontsnapt, hetzelve aan den dag
konde brengen, - en nu daar het reeds middernacht is ge-
slagen, verzoek ik onzen gasïbeer nog eenmaal de bekers
te vullen, om op het welgelukken van onze onderneming
te drinken, en dan te scheiden." Zoo gezegd, zoo ge-
daan , men dronk, en ieder begaf zich naar zijne woning!

Terwijl dit gesprek voorviel zat stcKE, de eenige zoon
van den Grietman lEtLE sicKES, een schoon, sterk jong
man van vijfentwintig jaren in de herberg bij de Si. Jacobs-

poort, waar hij en zijn vader, na hunne vlugt, hun intrek
genomen hadden, met de hand aan het hoofd, te peinzen
over zijn verloren geluk; gestadig stond in zijne verbeelding
de bevallige SYTSKE voor hem en herriep hij in zijn geheu-
gen de gelukkige dagen , welke hij met haar had doorge™
bragt, belzij dat zij arm in arm langs den Zustcrweg wan-
delende , hare Moei in het klooster Sijgersv/olde een bezoek
gaven, hetzij hij met haar het naburige Mergum bezocht,
of dat zij iu het achterkamertje van de Pastorij, des winters
bij het vuur gezeten, te zamen hunne plannen voor de toe-
komst vormden , terwijl haar oom in het voorvertrek (wani
hij maakte eene uitzondering op de meeste geestelijken van
zijnen tijd) zich met studeren bezig hield. Pijnlijk viel on-
zen jongman de gedachte, dat nu al dit geluk voor her»
vervlogen was; nu eens schold hij op zijnen vader, ove*
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áeszelfs Saksischgezindheid, dan eens was hij boos op den
Pastoor, dat hij de Gelderschen voortrok, en juist was hij
voornemens zijnen vader te verzoeken , zoo die zelf ai uiet
wilde , dan toch hem in 's Hemels naam maar toe te staan
de Gelckrscke partij te omhelzen, daar hem het geluk van
zijn leven nader aan het liart iag, dan de heillooze partij-
schappen, welke zijn Vaderland verdeelden, toeu deze vrij
wat beneveld door het genoten zware bier te hui? kwam,
geen woord sprak uit vrees van den voorgenoeinden logt
te verraden en zoo goed hij konde, in zijn bed kroop,
werwaarts sicKE hem met een bezwaard gemoed spoedig
volgde, zich niet genoeg kunnende verwonderen , dat zijn
vader, na alle doorgestane ellende, zoo spoedig in eenen
genisten slaap konde vallen. Den volgeuden dag bragt JELLE
SICKES met de zijnen door in het beramen en bereiden van
alles, wat tot hunnen togt naar Oudega beuoodigd was.

In den vroegen morgen van den 25sten door zijnen vader
gewekt, en voor "net eerst, met liet voornemen der zaam-
Verbondenen bekend gemaakt, verzette sicKE zich langen
tijd tegen hetzelve, doch, gewoon te gehoorzamen, gaf hij
eindelijk toe, en beloofde in persoon mede te gaan; in de
Loop van door zijne tegenwoordigheid veel onheil te zullen
kunnen voorkomen, en voornamelijk zijne geliefde SYTSKE
ie redden,

Te vier uren bevonden zij zich buiten de Hoeksterpoort,
en troffen dáár reeds aan den driftigen Meester DIRK met
BzruttD GBRBEJsrs, en HIENK DOUWES, benevens hunne vijftig
schutters, allen van wapenen wel voorzien. Ook WBSOEBDE
KEIMPES ter bestemder plaatse, doch eenen geruiraen tijd
moesten zij nog wachten op touw OENES , die niet dan
schoorvoetende en alleen om het verwijt van lafharligheicl
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van zich af te weren, medeging, daar het hem zeer tegeü
de borst was, dat eene troep Leeuwarder straaîsltjpers, zoo
als hij ze noemde, zijne dierbare geboorteplaats zoude ver-
woesten , en zijne voormalige vrienden vermoorden, ea dat
liij zelf daartoe zoude moeten medewerken. Nadat hij dan
toch eindelijk gekomen was, begon de optogt; men begaf
zich over oude mieckn, naar Tietjerk, (want de zoogenaamde
zwarte weg was toen nog niet aanwezig) en van daar over
Bergum, naar Suameer, buiten welk dorp zij zich in de
heide legerden, tot dat de avond inviel, dewijl het donkere
van den nacht voor hun heilloos oogmerk meer dienstig
was, dan het daglicht. Zn hadden eenen korteren weg over
Suawoude, en Garijp kunnen nemen, doch behalve dat dit
meer bezwaar in had, daar zij zich alsdan over de wijde
Me met bootjes hadden moeten laten overzetten, vreesden
zij ook bij hunne aankomst te Garijp, door de inwoners,
die het met de Our/egasters eens waren, aangevallen te zul-
len worden, Niemand verwonderde zich eene zoo talrijke
bende gewapende lieden bij den weg te zien, daar derge-
lijke strooptogten in die rustelooze tijden, niets ongewoons
waren en ieder liet dezelve ongemoeid, wel te vreden zoo
liet hun zelven maar niet gold

Verscheidene malen had sictCE reeds gepoogd te ontsnap-
pen om zijne SYTSKÉ van bet naderende gevaar te verwit—.
îigen, doch door de voorzorg van Meester DIRK , die OBBLE
opgedragen had, om vooral in deszelfs nabijheid te blijven,
werd hij telkens in zijn oogmerk verhinderd.

Eindelijk viel de nacht in ; het oogenblik van wraak was.
gekomen, en, verhit door den medegebragten drank en de
aanvurende gesprekken van Meester DIRK , holde de woeste
hende op het stille Ouüega aan.
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Vreedzaam zät de pastoor HOYTE in zijn voorvertrek te
studeren, terwijl SYTSKE aan het spinnewiel zittende, aan
haren minnaar dacht, toen eensklaps met geweld aan de
deur werd geklopt, en tegelijk SICKE ademloos binnen
stortte, roepende: red u! red u! men wil u vermoorden!
Hevig ontsteld sprongen beide op , en wilden naar de oor-
zaak van zijne plotselinge verschijning vragen, doch ter-
stond na den jongeling, was ook O.EBLE, gevolgd van twee
Leeuwarder schutters het vertrek binnen gedrongen , en viel
•woedend met zijn mes in de eene, en de bijl in de andere
hand op den eerwaardigen geestelijke aan, hem toesnaau-
•wende » cenmaql hebt gij mij de absolutie geweigerd,
schijnheilige paap! toen ik mijnen buurman overhoop had
gestoken , nu zult gij daarvoor boeten !" Naauwelijks had
hij uitgesproken, of reeds lag de pastoor ter aarde, doode-
lijk gewond, door een slag met de bijl, en onder liet uit-
spreken van de woorden : » Ik vergeef u mijnen dood,
mijn zoon ! verbeter uw leven," gaf hij den geest.

Bespat mat het bloed van haren oom en bevend voor
haar eigen leven viel de ongelukkige SYTSKE , naast het lijk
in flaauwte. SrcKE wilde haar oprigten en wegdragen, doch
werd door den razenden OEBLE, en zijne medestanders
voortgesleurd. lïen oogenblik daarna stond de pastorij in
brand, en ter naauwernood werd SYTSKE , geholpen door de
oude huishoudster, door LOUW OENES , die juist daarop aan-
kwam, uit de vlammen gered, en naar het klooster Sijgers-
ïvolde gedragen De vlammen van de pastorij waren het sein
tot het in brand steken van andere huizen. Spoedig stond
•het dorp aan drie of vier zijden in brand, en de verschrikte
inwoners, die het hunne poogden te redden, werden mee-
doogenloos doodgeslagen, doch één hunner de vlugt in den
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toren genomen hebbende, begon de k'ok te klippen, op
welk gerucht, even als op het gezigt der aan alle zijden
uitbarstende vlammen, de naburige dorpelingen uit Garijp,
Suameer, Opeinde en Nijega ter huîpe snelden, en ziende
dat eene bende onverlaten deze onrust verwekte, met moed
op hen aanvielen en de kans deden verkeeren.

SICKE JEIÆES, zijns ondanks medegesleept, had vast be-
sloten , zijne handen niet met het bloed zijner dorpsgenoo-
îen te bezoedelen, maar, ongelukkiger wijze, ontmoette hij'
bij een brandend huis, langs hetwelk hij naar Sijger$wo!de<
wilde ontviuglen, een troep Garijpers, die hunue naburen
ter hulpe snelden, en ontdekte bij het schijnsel der vlam-
men, onder hen SEERP SCROETSMA, die voormaals zijne
liefde aan SYTSKE had verklaard, en tegen wien hij sedert
dien tijd eene geweldige, hoewel ongegronde jaloezij had
gevoed; dit gezigt deed hem zijn voorzigtig besluit verge-
ten, en verward, en verhit door alle onheilen, welke hij in
dit kort tijdsbestek had bijgewoond , viel hij op hem aan.
De Garijpers hem voor den zoon van den gewezen Griet-
man van Sinallingerland herkennende , twijfelden geen oogen-
Wik, of hij was een der voornaamste aanleggers van de be-
staande ellende en kwamen hunnen makker te hulp. Dapper
verdedigde SICKE zich ruim een kwartiersuur lang legen de
overmagt, loen eindelijk een wel toegebragte slag met het
zwaard van zijnen medeminnaar hem het hoofd kloofde en
hij levenloos ter aarde zeeg. Op het aannaderen van de
hulpbenden hadden de meeste Leeuwarder schutters met
auuRD GERBENS de vlugt genomen, eenige anderen warea
gesneuveld, en slechts Meester DIRK, met JELLE SICKES,

itiENK DOUWES en oEBiiE KEiMP£s bielden nog stand. Een
twintigtal boeren uit Ouaega zoo wel als uit de naburige
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plaatsen, omringden hen en vielen op hen aan , met bijlen,
dorschvlegels, hooivorken en al hetgeen zij in de eerste
haast ter verdediging hadden aangegrepen. Twee ingeze-
tenen van het verwoeste dorp, die door den brand al hun
have en goed hadden verloren, waren vooral verwoed bij den
aanval, en sloegen OEBLB zijn wapentuig uit de hand ; thans
weerloos, gaf hij zich, om genade smeekende, gevangen,
doch zijn bidden was te vergeefs; men wierp hem, in de
vlammen van eenefbrandende liooischuur, waar hij deerlijk
omkwam. Op hetzelfde oogenbük werd TELL-E SICK.ES niet
«ene hooivork in de borst doodelijk getroffen; ook Meesier
DIRK en KiENK DOUWES, overleefden hem niet lang; twee
slagen niet de bijl hen toegebragt, maakten ook aan hun
îeveo een einde. Behalve de schutters, die metRUURD GEK-
BENS gevlugt waren, werd er niemand gespaard dan LOUW
OJSNES, die, na met de huishoudster van den pastoor, SYTSKE

naar Sijgerswolde gebragt te hebben, zich. in het klooster
schuil bield, en eerst verscheidene dagen daarna heimelijk
weder naar Leeuwarden vertrok.

SYTSKE nam, op het berigt van den dood van SICKE , den

sluyer aan en bleef haar leven lang non in het klooster
Sijgerswolde, altijd treurende over het noodlottig uiteinde
van haren getrouwen minnaar en haren liefdevollen en goed-
hartigets oom.

Bergum. Mr. H. B. VAX SMIMIJL.
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.De regenachtige zomer.

Ende de wateren namen de over*,

hand, ende vermeerderden seer

op der aerde,
raozES.

Onder de menigvuldige treurtafreelen, welke de Jaar-
boeken der aloude friesche Geschiedenis bevatten, beklee-
den die van de jaren 1315-16 en 17 eenen voornamen rang.
De vonk der tweedragt, die sints eenigen tijd onder de assche
smeulde, werd door den geest der Partijschappen tot eene
vernielende vlam aangeblazen. Het zwaard, zoo vaak om
de handhaving harer bestredene regten, met roem, gevoerd,
woedde thans in den boezem der Natie, en deed het bloed
der burgeren i bij volle stroomen, vloegen. Diep waren de



35

wonden, in dezen krijg geslagen, talrijk de slagtoffere, bij
dezen volksopstand gevallen; - maar dieper griefde nog het
zwaard van eenen entzettenden hongersnood, die te midden
van deze oproerige bewegingen woedde ; breeder waren de
sterihjsten der weggerukten door eene schier alles vernielende
pest, die kort daarop, gelijk in onderscheidene landen van
Europa, ook in deze gewesten verdelgziek heerschte.

In den zomer des jaars 1315 schenen de sluizen des hemels
en de fonteinen des grooten afgroiids gedurig geopend.
Zwarte luchten, van zware slagregens en wolkbreuken zwan-
ger , stortten, van dag tot dag, schrik en verwoesting over
deze gewesten uit. De vastste gronden werden doorweekt,
en in moerassen, - de lagere streken onder het water be-
dolven , en in eene zee herschapen. De vruchten des velds
kwijnden op den akker; de kudden runderen en schapen
treurden in de weiden of zuchtten in de stallen, en de inwo-
ners des lands zagen eene bange toekomst te gemoet.

De gezette tijd des oogstes verscheen; maar de velden
hoorden geen gejuich der maaijers; de dorschvloeren zagen
bedrukt naar rijpe garven uit, en de armoedige schoven,
welke men nog, bier en daar, in de holle voorraadsehuren
vergaderde, werden besproeid met tranen. Door deze
schaarscb-heid van de voortbrengselen des lands, mitsgaders
den genngen toevoer van granen uit de overzeesche gewes-
ten , stegen de levensmiddelen weldra tot eenen schier onbe-
laalbaren prijs. De bezittingen van velen waren in den
burgerkrijg versmolten of geplonderd; de inkomsten der
landlieden waren gering - de bezoldigingen der daglooners
karig geweest, en de Edelen en Grooten des lands, mitsga-
ders de rijke kloosterlingen hadden den genngen voorraad
opgekocht.
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§2.

De Hongersnood,

Mij riep oock eenen honger in 't
lant, hij brak allen staf des
broeds*

Ps. 105.

Uit deze vereeniging van noodlottige verschijnselen ont-
stond, binnen weinig tijds, een hongersnood, waarvan de
gedachtenis alleen ons doet huiveren, ]Miet alleen armen,
aan het gebrek gewoon, maar ook anderen, wien de Voor-
zienigheid een beter lot verleend had, kruisten met den
bedelstaf het land door, biddende om eene bete broods.
Aldus het veege leven rekkende, vertoonden zij eeriang
slechts waggelende geraamten , die zich bogen naar het graf,
als de vrijplaats der ellende. - Voedingsmiddelen, waarvan
de natuur der raenschen, in de'dagen der volheid, walgt,
werden met gretigheid verslonden, zelfs bij de levendige
overtuiging, dat zij het gift des doods hun in de aderen
zonden storten.

Velen dier ellendïgen riepen te vergeefs de barmhartigheid
van ruimer bedeelden in; wierpen moedeloos, of door wan-
hoop aangegrepen, den ledigen bedelzak van zich, wendden
nu hunne blikken van de aarde af, sloegen ze opwaarts,
en smeekten, als het laatste gunstbewijs des hemels, om
eenen verhaasten dood. - Met weerzin sleepten hunne wag-
gelende beenen de ranke ligchamen voort; eindelijk stortten
zij, geheel van krachten uitgeput, in de bosschen, op de
wegen of in de straten neer, en bliezen, op eene harde
peluwc neergestrekt, den laatsten adem uit. Ja de nood
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•WAS- ZOU hoog gestegen, dat sielfs zuigeïiKgerr, nog io de
verstijfde armen hunner zoogsters geklemd, onder de iqken-
gevonden werden, die aan de uitgedroogde borsten hunner
voedsters geknaagd hadden-, om alzoo hunnen honger te
stillen.

De Weduwe,

Ik ben gerekend met degene die in

den kuyl nederdalen: afgezon—

dert onder de doode , gelijk de

verslagene , die in 't graf lig-

gen, die gij niet meer en gedenkt.

BEMAN.

In deze bange dagen woonde er te Sexbierum, een aan-
zienlijk dorp in de Grietenij Barradeel gelegen, eene jonge
weduwe, TJAI geheeten, met een tweetal kinderen, uit
haren kortstondigen echt gesproten. In de onzalige twisten
der Scliieringers en Vetkoopers gewikkeld, en voortgestuwd
door den partijgeest van dien tijd, had haar wederhelft zijn
vermogen, met het doldriftig doorzetten van den krijg ver-
spild , en was, in den bloei der jaren, als een slagtoffer van
oproer en geweld gevallen, aan eene beminde gade en een
teeder kroost ontrukt.

Zoo drukte dan dé gansche zorg des huizes op de schou-
ders eener vrouwe, die, vroeger in de kringen der Grooten
gehuldigd, thans, van elk verlaten, zich der diepste verne-
dering zag prijs gegeven, en die , bij het gemis harer be-
zittingen , niets dan tranen had overgehouden, om haar
droevig noodlot te beweenen-
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De ieeftogt, die der bedrukte weduwe restte, was gering;
het gewigt der sraarte, dat op de ziel der bedroefde moe-
der drukte , zwaar , en het vooruitzigt, door geetie flikkering
van hoop opgehelderd, bang, Na eene ligte sluimering,
door schrikvolle droomen ontrust, zag elke ochtend haar
outijdig wakker; de dag werd in tranen en zuchten doorge-
sloofd; de schaduwen van den avondstond ontrolden geeiien
voorhang voor het tooneel der smarte , en de nacht verleende
geene rust aan haar geschokt gemoed.

Zoo gingen eenige weken, in angstvallige bekommering
voorbij; de gedachte aan hetgeen zij vroeger was, verhoogd
door de smartvolle ondervinding van het heden, borrelde in
de bitterste herinneringen op, en, als reeds omvangen dooi-
de banden des doods, voelde zij zich gedurig van schrik
en ontzetting aangegrepen. De nood werd van dag tot dag,
haager, de gerekte voorraad al kleiner en kleiner, en weldra
lichtte de morgen aaa , waarop haar, even als de weduwe
van Sarpkat, nog eene handvol meel in hare kruik en een
weinig olie in hare flesch was overgebleven; - de morgen
van den dag, waarop zij , maar allen schijn voor liet laatst,
met haar kroost, zou aanzitten aan den disch, om daarna
welligt eenen geweldigen dood te sterven.

§ 4.
De tweestrijd.

Ende het sal geschieden wanneer hem

hongert ende hij seer toornig sal

sijn , dan sal hij vloeken op sijnen

Koning ende op sijnen Godt,
JESAJA.

Zoo was dan alk Ieeftogt verteerd, en de TampaaJige
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snoeder zag zich, met haar kroost, der diepste ellende ter
prooi gegeven. Van tijd tot tijd kondigden de slagen der
îdok de gewone uren der maaltijden aan, maar de diseb.
Heef ledig; gedurig klaagden de lieve kleinen van honger en
strekten schreiende hunne handjes om ontferming; uit 5 maar
kon de ontferming tranec storten, de ledige handjes te vullen
vermogt zij niet. G-aene vrolijkheid schitterde meer, gelijk
voorheen, in hunne heldere blaauwe oogjes; geen glimlach
zweefde langer om hunne lieve geopende mondjes; - thans
waren die oogjes rood bekreten, en stonden droevig; die
mondjes vertrokken zich slechts tot schreijen, en uitten
klagt op ldagt. Ontmoette het oog dar moeder den naren
blik der smarte, die blik ging als een zwaard door hare
ziel; brak de nood in luide kreten uit, die kreten verscheur-
den haar het hart. Dan wendde zij , om de ellende niet
langer te zien, de oogen van dit schouwspel af, sloeg ze op
omhoog, breidde hare armen uit, en klaagde den hemel
haren nood! Maar ofschoon zij klaagde en smeekte , geener
verademing verligtte hare smart en er bleef, tot redding
van het veege leven, geen ander middel over dan de bedel»
staf.

Door de natuur met een teeder gevoelvol hart begiftigd,
voelde zij zich gedrongen de barmhartigheid van anderen af
te sraeeken; maar'van eeme levendige verbeelding en eene
trotsche inborst zijnde , drukte de enkele gedachte aan de
verachting en den smaad, waaraan zij zich daardoor zou
blootstellen, met verpletterende zwaarte op hare ziel. Moe-
derlijke teederheid drong aan op de eerbiediging van de stem
der heilige natuur, en de verzorging van het kroost, al ware
het dan ook met de kruimelen broods, die er van de tafels
der rijken rieien; maar vrouwelijke trots beefde op het
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denkbeeld aan den bedelstaf terug, als eene vernedering,
grievender dan de voorstelling des doods.

Deze hevige hartstogten voeren eenen verschrikkeüjken
strijd in haar gemoed, beroeren den f geest, verwarren het
breiö. In de tranen die de deernis schreit, schittert het
vuur der verontwaardiging, en ia de verwenschingen door de
verbittering uitgestort, klaagt de toon van het mededoogen.
]Nu omhelst zij driftig haar kroost, en weent, dan stoot zr]
het, als voor hun lijden ongevoelig, van zich af, en vloekt.

Vreesselijk is de worsteling der tegenstrijdige driften, en
van derzelver triumf hangt dood en leven af. Ziet zij op
hars lievelingen, reeds verlatene weesjes bij het leven hunner
moeder, op wier bleeke lippen eerlang de laatste klagt zal
sterven, en wier oogen weldra voor het tooneel der smarte
zullen zijn gesloten, dan staat het besluit onherroepelijk vast,
zich , om het leven van haar leven , de zwaarste opofferingen
te getroosten; - waagt zij het eenen blik te slaan in den
afgrond der vernederiog, dien het verwilderd brein voor
hare kranke verbeelding opent, dan staat zij over zich zelve
verbarsd, en doemt, terwijl zij in arren moede verschrik-
kelijk glimlacht, het bezworene besluit.

Door de herbaalde aanvallen der smarte overweldigd,
scheen zij, sommige oogenblikken, in eenen staat van diepe
gevoelloosheid verzoeken, en, harer ellende onbewust,
eenige verademing te genieten. Maar gelijk , bij het ver-
breeden der donderwolken, eene doodsche stiite de uitbar-
sting des onweders voorspelt, zoo ook waren deze schijnbaar
kalme oogenblikken niet dan noodlottige voorteekenen van
de aanstaande vlagen der wanhoop, door welke zij zich
verdelgend voelde aangegrepen. Dan sprong zij ijlings op, -
zag, wet verwilderde blikken, het tooneel van schrik en
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Baarheid rond; voer nu eens in hartbrekende kkgten, dan

eens in de ijsselijkste verwenschingen uit, dagvaardde de

schim van haren Echtgenoot voor de vierschaar der regt-

vaardigheid, was in | opstand met zich zelve - niet haren

God - en vloekte den dag harer geboorte!

§ 5 .

De Uitvaart.
Mijne ziele is der teg-enheden zat,

en mijn leven, raeckt tot aen
het graf. HEMAN.

Het Vuur der onderdrukte liefde wakkerde de vlam, die

ia den doodelijksten hartstogt brandde, meer en meer aan;

en deze, eener Etna gelijk, verspreidde schrik en ver-

woesting in het rond. Gelijk rouwdragende nageblevenen

een weemoedig genoegen ondervinden, wanneer zij zich in

hunne smart verdiepen; zoo scheen het botvieren harer

onstuimige hartstoaten haar eene woeste vreugd te verschaf-

fen ; en daar elk verschiet zich verloor in don stikdonkeren

nacht des grafs , verligtte de vermetele aanranding des he-

mels : » TFat doet Gz/P" hare weeën, door de hoop van

alzoo de vierschaar der regtvaardigheid tegen zich te zien

spannen, om haar weldra onder het gewigt der verdrukking

te verpletteren,

Geene moederlijke teederheid trok zich meer de arme

kleinen aan; geen hart klopte meer voor hen in den boe-

zem , waaraan zij voorheen vrolijk darteldpn, en de armen,

die hun vroeger liefderijk geopend waren, hadden zich thans

voor hen gesloten, Maar toen de aarde geene zorg meer

voor dit tweetal harer kinderen droeg, toen voelde de hemel

zich met ontferming over deszelf's toekomstige bewoners
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aangedaan. Op den wenk der hoogste liefde, daaîcîeu hunne
Engelen in dit verblijf der smarte neder, ontbonden hunne
zielen van het stof, en voerden ze uit dit voorportaal des
doods naar de gewesten der onsterfelijkheid, waar zij, door
meer dan moedertrouw bewaakt, en met het brood des
levens gevoed, nimmermeer met honger en ellende zouden
kampen, nimmermeer van droefenis en weedom schreijen.

De rampzalige moeder, thans geene moeder meer, sîaat,
uit eene vlaag van razernij tot zich zelve terug gekomen s

het oog op hare ontslapene kinderen;. - zij ziet ze aan -
ziet de nare trekken des doods om hunne verbleekte en
pijnlijk geopende mondjes verspreid, - en siddert. Door
zelfsverwijt en wroeging bestormd, en door de weder ge-
voelde band des bloeds aangetrokken, stort zij zich op het
overschot der beide slagtoffers, en omhelst ze in den dood.
Maar in hetzelfde oogenblik is het haar, als of zij zich voelt
afgsstooten: - schrik en ontzetting vliegen door hare been-
deren ; het bloed verstijft in de aders; hare lendenen beven,
hare knieën knikken; zij stort in onmagt neder, en de adem
ontglipt hare bo r s t . . . . De bange strijd is gestreden; de
ontzettende triumf behaald, en het nare schouwspel voltooit!
met een drietal lijken.

§ 6.

De Edelen.
De suyvere cnde onbevlekte Gods-

dienst voor Godt en den Vader is
dese , JVeesen ende Weduwen be~
soecken in hare verdrukkinge,

JACOBUS.

Reeds lang waren de kreten des j'ammers met aandoening
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gehoord; «naar toen Ae mare dezer noodlottige gebeurtenis
zicii verbreidde, voelden aller harten zich van ontroering
bevangen. Niet alleen drong zij door tot de opene hutten
der armen, maar ook tot de omsclianste paleizen der Groo-
ten; en beangstigde zij de zielen, die tusschen zoden wan-
den zuchtten, isij beklemde de harten , die onder gewelfde
daken klopten.

Zeer verschillend waren echter de uitwerkselen op de ge-
moederen van deze laatsten. Bij sommigen verzekerden
zucht tot zelfsbehoud en vrees voor ontweldiging den voor-
raad in onderaardsche gewelven en verborgene plaatsen; bij
anderen opende de levendige voorstelling van het lijden der
nooddruftigen de harten voor liet mededoogen, de voorraad-
kaïneren voor de weldadigheid.

Onder deze laatsten munîten vooral de Edelen LIAUKEMA,
ADELEN en ILISXMA uit. Deze staafden niet alleen, door
waren heldenmoed, den roem eener edele geboorte; maar
bewezen ook, door de blijken hunner barmhartigheid, hun-
nen hoogen oorsprong van den Vader der genade, en den
adel hunner zielen. Deernis en liefde geleidden hunne
schreden naar de verblijven der smarte, en waar zij ver-
schenen , dáár ging een licht op als in een dal der schadu-
we des doods; dáár vond de honger verzadiging, het lij den
troost; dáár verrees de kracht uit zwakheid, het leven uit
den dood; dáár werden geene tranen meer gestort, dan die
verrukking en erkentenis het oog ontpersten.

Was hun vermogen aan hunne genegenheid geëvenredigd
geweest, het tooneel der ramp hadde den omvang van de
blijken hunner weldadige menschenliefde niet omschreven;
maar, hoe ook met schatten door de gunsten van bet lot
begiftigd, dit vermogten zij niet. Aldus gedrongen de mede-
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werking van andere rijken in te roepen , scöeîsten zij den?
nood der armen met de levendigste kleuren af, en riepen,
onder traneu en verzuchtingen, de bhjkeu hunner liefdadig-
heid in. En niet vruchteloos liep deze christelijke poging
af: velen sloegen met hen de handen ineen, en lenigden
den nood. Vooral toonden de kloosterlingen van Lidlum en
Ludingakerk, dat zij het wezen der godsdienst geenszins
stelden in kerkgebaar en altaardienst; maar dat zij van dien
christelijken zin doortrokken waren, die zich niet in wie-
rookwalmen verliest, maar weldadigheid hooger schat dam
ofîer.

5 7.
De verschooning.

Aen uwe zijde sullender duysent
vallen , ende tien duysent aen
uwe rechterkant« tot u en aal
't niet genaken,

Ps, 91.

Op deze wijze werd dö dringende nood van vele ellendi-
gen verzacht, de smart gelenigd en het uitzigt in de toe-
komst opgehelderd. Ook de smeekingen der godvruchtigen
om uitreddiug en vertroosting, op de vleugelen des geloofs
omhoog gedragen, schenen door de hoogste barmhartigheid
in genade aangenomen. Niet alleen opende zich de schoot
des Aardrijks voor eenen overvloedigen oogst; maar ook een
aantal kielen , met leven en zegen bevracht, liep in de va-
derlandsche havens binnen, en weldra daalden de levens-
middelen zoo veel te lager in prijs, als zij te hooger gestegen
waren. De Inwoners des lands mogten thans weder ruimer
ademhalen; de harten openden zich voor nieuw genot, OM
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bet scheea, dat de begunstiging van hemel en aarde hen
weldra de moeite en den arbeid hunner zielen zou doen
vergeten. Maar neen : de tijd ging van een nieuw onheil
zwanger.

Naauwelijks begonnen de geslagene wonden, door de
daarin gestorte balsemdroppelen verzacht, de vurig gewenschte
heeling te voorspellen, of de hand van den engel des verderfs
rukte dezelve medoogenloos open, en verspreidde, met zijnen
verpestenden adem, het gift des doods in den boezem des
volks. Vreesselijk was de slagting door hem aangerigt. De
natuur bestierf van rouwe, bij zoo vele uilvaarten en begra-
fenissen , als de zon bescheen en de nacht overschaduwde ;
de levenden waren niét talrijk genoeg, om de dooden te
begraven; de gewone rustplaatsen der ontslapenen konden
de stoffelijke overblijfselen der weggerukten niet bevatten ; -
tuinen en pleinen, bij Godshuizen aangelegd, werden lot
begraafplaatsen ingewijd, en de dampkring was bevrucht
door den adem des doods.

Algemeen was de verslagenheid onder ds bewoners des
lands, en de Vorst der Ontbinding zwaaide zijnen ijzeren
schepter in hutten en paleizen. Alleen de woningen der
Edelen, die zich het lot der armen en verdrukten hadden
aangetrokken, bleven van zijne zware schatting bevrijd. De
hand der hoogste bescherming plaatste een teeken ter be-
vrijding aan de posten harer deuren, en, even als de Engeî
des doods, bij het wegrukken van Egyple'seerstgeborenen,
de verblijven van de verdrukte zonen en dochteren JACOBS
ontzag, zoo spaarde hij ook hier het leven van deze edel-
moedige redders hunner noodlijdende broederen.

Zoo waren dan deze drie noodlottige jaren van oorlog,
hongersnood en pest, voor de bewoners dezer gewesten,
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jaren van tuchtiging en leering in de school hunner opvoS'-
ding en voorbereiding voor een beter Vaderland; - zoo
openbaarde zich, voor het oog der wereld, het vaak met
diepen nacht omwikkeld verband tusschen deugd en beloo-
ning - tusschen ondeugd en straf, en werd de taal des hei-
ligen Schrijvers gestaafd: Vat gelijk de hoovaardige van
geest zich zijnen val berokkent, en de vloek daalt op het hoofd
desgenen, die koren inhoudt, ten dage des gebreks; - hij, die
zich des armen ontfermt, den lieer e leent, en zich zijne wel-
dadigheid ziet vergelden.

SU Jacobi Parochie, W. BE JONG , TACOBSZ.

September d837.



VERWEESDE KINDEREN

VAM

hfavoren.

Kwam nimmer 't spreukjen u ter ooren
Van Stavorens verweend geslacht,

Hoe 't eertijds door fortuin ten gunslling uitverkoren,
Door eigen hovaardij zich heeft ten val gebragt ?

Zoo luistert, Vrienden, naar mijn kunsteîooze zangen!
skBen wel op hoog gezag niet met het kleed omhangen,

Waaronder m' onverlet der menschen dwaasheên gispt,
En op gestrengen toon 't verdoolde volk berispt; -

Doch nimmer heb ik we ook ten leeraar opgedrongen,
Steeds in eenvoudigheid der Vad'ren doen bezongen,

Of, wilt ge 't dus, berijmd; toch blijft het ieder vrij
Vindt hij een zedeles in mijne rijmlarij ;

Eu is er onder u, die nutte nabetrachting
Wil zoeken in mijn dicht, hij vind', naar zijn verwachtings

Ofschoon het niet als text vooraan geschreven staat:
» Wordt nedrigheid verhoogd, de hoovaardtj vergaat!"

Maar waarom dit in oude boeken
En bij 't verweend geslacht van Stavoren te zoeken;

Geeft hiervan niet elk volk, elke eeuw eennieuw bewijs ?•=
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Gij, die dus vragen kunt, weet dat ik hooger prijs
Op 't inlandsen stelle, dan op 't geen m' uit vreemde landen
"Van Griek of Romer, Seine of Albionsche stranden,

OBS opdringt als alleen welluidend schoon en goed,
Weet, dat één nutte les uit ons geschiednisbladen

Meer tot mijn harte spreekt, dan wat met overmoed
Ons opgevijzeld wordt voor vreemde wonderdaden.

Gij, noem dit klein gedacht en ver van liberaal; -
Het zij , hetgeen 't u lust, al waar 't ook Provinciaal.

Had Frieslands oudste stad, in overvloed verdronken,
In weeldrigheid verbrast, in dartelheid verzonken,

De teeknen niet veracht, verbeuzeld en verspot,
Door wijzen opgemerkt, als spellend 's werelds lot;

De teeknen, reeds voorkng van 's Hoogsten hand gegeven;
Haar onheil was haar met tot smaadheid aangewreven,

Die, wen de heilzon lacht, zich wijs en kloek gedraagt,
Wordt door den rampspoed noch vernederd, noch verlaagd!

Maar 't was vergeten en verbeuzeld, 't wedervaren
Van IG-LO TADEMA in 't Bosch van Kreil; de baren

Der woeste zee alleen vermogtcn 't vreeslijk woord :
Vlied van dit land! - door hem te wel gehoord,

Oin op den brakken grond zijn huis en hoop te bouwen, -
Als de uitspraak en 't bevel van God te doen beschouwen-.

Te doen eerbiedigen bij 't dartelend geslacht
Verzonken in een kolk van overdwaalsche pracht. -

Men wist, een profecij in ouden tijd gegeven,
Die toen het schaamle volk in vreezen hield en beven,

Voorspelde dat in 't Klif de vuurge solfervlam
Tot water worden zou, verbrekend dijk en dam;
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Den rijken koopman kon deze onheilsboô niet deeren,
îioch dat St Odulfs abt, als op den wenk des HEBREN.

Van de eerste stichtingsplaats verdrongen door het uat,
Een toen nog veilge stee gevonden had in stad! -

Ziels zeker wanend voor den draai der wisselingen
Van 't ongedurig lot, dat nooit de stervelingen

Bestendig streelt, verbrast de dartle burgerij
Den schat haar aangebragt door noeste koopvaardij.

Meestresse van de zee, door Koninklijke brieven
Bevoorregt boven elk, en tegen alle grieven

Van roof en scha beschut door 't tnagtig Hanzebond,
Zond Stavoren haar vloot geheel de wereld rond.

Haar vrije handelsvlag inogt ongehinderd zwieren
In Noord en Zuid en Oost. op zeeën en rivieren,

En garen in den schoot der weelderige stad
liet kosllijkst wat elk land toen voortbragt of bezat.

En deze schatten nu tot duurzaam nut, en 't besle
Van wees en weeuw, van burgerij en veste

'Gebruikt en aangewend? Ach louter ijdle pracht
Is 't heilloos speeltuig van 't vertroetelde geslacht.

Het oud Geschiedboek meldt, - wie onzer spreekt het logen ? -
Dat huisdeur zelfs en sloep en leening voor elks oogen

Baldadig prijkten met het edelste metaal:
Nu male een ieder zich den glans der opperzaal!

Geen afgunst is het dan, of lage jalouzije,
Als heel 't naburig land deze ijdle hovaardije

En ongekende pracht met hart en mond verdoemt.,
En Stavorens Gemeent' ver-weende kind'ren noemt.

Een schipper kwam naar huis; - van Weichsds vruchtbre
boorden

4
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Bragt hij , na 's reeders last, den kostelqksten schat,
Het eûjst dat Dantzigs grond nog ooit gedragen had.

In 't volgeladen hoî naar huis terug, - Hem spoorden
Yï'eugds in het zeemanshart na welvolbragten togt,
Hoop op het raiœsîe loon vooi' arbeid duur gekocht,

Kaar 't wcidsche woonhuis been der trotsche reeders vrouwe
En zelfbewustheid spelt hem dank voor vlijt en trouwe.

Lang had fis trotsche weêuw des zeemans komst verbeid,;
Een buurman, welk een smaad! dorst haar in heerlijkheid,

In kostelrjkcn pronk en tooi te boven streven.
Met geurgen amherstecn, gebeeldhouwd naar het leven

Door 's kunstnaars fiksche band, is de opperzaal versierd,
Waarin h'rj 't praaifeest van zijn zilvren bruiloft viert.

Siuis voelt zij door den worm áes aijds het hart verteren;
Brj haar ook stond de weelde in top; maar 't sterk begeeren

Naar zulk een kunstgewrocht verleent haar rust noch duur
En martelt haar gemoed met een ondoofbaar vuur.

Een hoop nog blijft haar bij. Kaar Pruissens vette zoomen
Had jaist een schip, dat zij bevrachtte, koers genomen,

îéul onbepaalden last om 't kosllijksl wat men vond
In ruil te voeren naar den vaderfandschen grond.

Och, waar' de schipper wijs! Mogt hij uit al de schatten,
Daar hier te kiezen staat, de regte keuze vatten,

En stillen haar begeert' naar d' eedlen ambersteen!
Nu daagt de schipper op, het oogenblik verscheen ,

Het pijnlijkst ongeduld is in haar' blik te lezen ,
En smoort de gulle vreugd op 't eerlijk zeemanswezen

Des langverwachten , die begroetend voor haar staat.
» Wat is uw vracht ? spreek op , eer dat gij verder gaat,"

Is 't eenig welkom. - » 'k Heb, o vrouwe, op uw bevelen,
Met 't allerkostlijkst, dat de Oostzee ons toe kan deelen,
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Mijn kiel beVraeht; ik breng Oostzeesche weit ,"
Is 't nedrig antwoord. Met een hart vol griinmigneîd,

Schoon koel in schijn , » en is die kostbre vracht geladen
Aan stuur- of bakboord?" vraagt ze, - En kort en welberaden

Zegt hij: » aan bakboord," - » Goed, zoo werp ze aan
stuurboord uit!"

Is 't hemeltergend en godslasterlijk besluit,
't Verfoeilijk woord wordt stipt maar zuchtend nagekomen.
Bes milden Scheppers gift zinkt in de zilte stroomen,

Maar met haar zinkt de bloei der oude Koningsstad.
Een bank, o wonder! groeit, verheft zich uit het nat,

En vormt een breeden rug in 't midden van de baren!
Pfog vindt de zeeman dáár de onvruchtbre korenairen,

En meldt met diep ontzag, hoe 's hoogsten Wreekers hand
De vloekbre hovaardij verneêrde in 't Vrouv/enzand,

Mr, A. TELTIITO,



IVIGLE YAN ÄÏTTA

VAK

iet was omstreeks liet midden der zestiende eeuw onzer
-gewone jaartelling, dat KAIIEL V, een der grootste Vorsten,
die Europa heeft opgeleverd, nevens het Duitsche Keizerrijk
en zijne Spaansche Monarchie , ook de thans tot één Koning-
rijk vereenigde Nederlanden, met eene wijze Staatkunde
negeerde. Voorzigtig , maar geenszins besluiteloos, werk-
zaam zonder zich te overhaasten, en bezadigd, gelijk het
eenen Nederlander past, wist hij zich, door eene wijze
achtbaarheid, bij zijne vrijheidlievende Landgenooten dat
gezag te verschaffen, hetwelk eenen Vorst toekomt, en
2Îch te gelijk te doen beminnen door zijne toegevendheid en
zijn minzaam gedrag. Volkomen met het karakter van onzen
landaard bekend, was hij schrander genoeg, om, ter berei-
king zijner oogmerken, gepaste middelen te beramen. Eene
onmatige heerschzucht echter, zoo dikwijls de gezellin van
talenten, was het boofdgebrek van dezen , anders uitsteken-
den man; van hier zijn onophoudelijke, maar steeds bedek-
telijk gevoerde strijd tegen 's Lands voorregten, die zijne
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onbepaalde begeerten niet zelden in den weg stonden. Op
die bolwerken van 's Lands vrijheid was door voormalige
Heereu dikwijls een roekelooze aanslag gewaagd; maar steeds
mislukten . de pogingen tot overrompeling. De voorzîgti'*e
KAREL. was verre van dit voorbeeld te volgen. Hij wist dat
hij door strengheid niets, door zachtheid misschien alles
konde verkrijgen^.

Ons Vaderland was reeds in dien tijd door Koophandel en
Zeevaart en door de nijverheid zijner bewoners tot eencn
aanzienlijken trap van bloei en welvaart gestegen. Te gelijk
met het dalen van den invloed des adels , was de magt der
steden geklommen, en met haren Woei verhief zich de stem
der vrijheid in de harten der burgeren, die zich voor iedere
dienst, aan den Graaf bewezen, nieuwe voorregten trachtten
te verwerven. Gelijk zij steeds afkeerig waren van uit-
heemsche regering, even zoo bemmdsn zij hunne natuur-
lijke Graven en Heeren met opregtheid en trouw; maar hij,
die hunne privilegiën stoutelijk durfde aanranden, had , hoe
ook anders geëerd en bemind, alle aanspraak op 's Volks
liefde verloren. Plegtiglijk bezworen dan ook de Graven de
Handvesten van iedere stad; doch wat zijn de eeden van
de magtigen dezer aarde, indien zij de eenige waarborg
moeten zijn voor de regten der Volkeren ? - De Hoîlandsche
steden stonden te zeer op zich zelve, zij waren te weinig'
verbonden door eenen algemeenen band; afgunst, nijd en
bijzondere belangen van enkele steden deden veeltijds het
gemeene heil uit het oog verliezen; kracht, die slechts
eendragt kan daarstellen, was hier onmogelijk ; waüt jaloersch-
heid werd de moeder van tweedragt. Van bier die menig-
vuldige onlusten, die ons Vaderland beroerden , die ver-
schrikkelijke oorlogen van steden tegen steden, dat wroeten.



54

in eigen visesch en bloed. Als eindelijk de krachten door
zuik eene hevige inspanning waren uitgeput, scheen wei een
staat van meerdere rust de vorige woeiirgen Ie vervangen,
maar de edelste krachten ter verdediging der vrijheid waren
verloren gegaan; en ofschoon onder KARELS regering de
oude veeten meerendeels reeds hadden opgehouden te be-
staan, ontbrak het echter niet aan nieuwe bronnen van
onrust. In dien tijd immers werd de staatkundige gesteld-
heid van Europa den invloed der Kerkhervorming gewaar,
door den krachtigen LUTIIEK in DuitsMand gepredikt; en
hoewel de Keizer zijne eigene belangen raadplegende haren
loop zocht te stuiten, bekwam zij krachten door de onder-
drukking zelve, en toonde haren tegenstanderen, dat het te
vergeefs is zich legen den geest des tijds te verzetten en
perken te willen steüen aaa het verstand, dat den breidel
der domheid verwerpt. De strijd in Duiîsckland begonnen
sloeg weldra tot ons Vaderland over. De Nederlanders,
hoewel bezadigder dan hunne naburen, waren niet minder
dan deze op vrijheid gesteld, en thans gold het de heiligste
van allen - de vrijheid des gewetens. Hetgeen KAKIL ia
Duitschland te vergeefs had beproefd, wilde hij hier des te
krachtiger doorzetten , en zoo werd de gezegende Hervorming
de bron der hevigste onlusten, die, hoewel onder's Keizers
bestuur nimmer tot openbaren opstand uitgebarsten, slechts
naar eene geschikte gelegenheid schenen te wachten, om
zich des te verschrikkelijker aan geheel de wereld te open-
baren.

Vermoeid van de zorgen der regering gaf KAUEL in zijnen
afstand van het bestuur eenareffeud bewijs van de broosheid
en onbestendigheid, die ook de grootste mannen aankleeft,
Zijn zoon eu opvolger rnixiPS, indien mogelijk, nog heersch-
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zuchtiger dan zijn vader, bezat geenc der deugden, die
dezen versierden. Verwaten en tretsch , steende bij sleehis
op eigen magt; de schrandere voorzigtigheid van KARET, was
hem ten eeneiïjalu vreemd; hrj vormde in zijne eenzaamheid
de stoutste ontwerpen, zonder vooraf hunne uitvoerhjkhyiil
te overwegen; hij was hardnekkig in zijne voornemens en
liet het voltoorjen zijner luchllsasteelen aan anderea ovur,
waardoor zij dan ook niet zelden in rook en damp verdwe-
nen. Ook in de keuze zijner Raadslieden was Lij verre
van de schranderheid zijns vaders. MAKG-AKETIJA VAN'
PAIIMA , aan wie hij de voogdij der Nederlanden opdroeg,
was te zwak eene vrouw , om hei smeulend vuur des op-
stands in den beginne te blusschen. Onder de verstandige
Raadsmannen zijns vaders, wier wijze lessen hij in den wind
sloeg, bekleedt WIGLB VAN AYTTA , v/alke in die gevaarlijke
tijden aan liet hoofd van den Geheimen Maad der Nederlan-
den stond, met regt de eerste plaats; een man, die, grijs
geworden in do dienst van den Staal, in zijnen ouderdom
het verdriet moest beleven van zijne onvermoeide pogingen,
aangewend tot herstelling der rust, door beide partijen te
zien miskennen; wiens leven en bedrijf een treffend bewijs
opleveren van de waarheid, dat in dagen van onrust en in-
wendige woelingen de gematigde gevoelens en stille verdien-
sten van een wijs man te dikwerf worden over het hoofd
gezien.

Van dezen geleerden Staatsman zullen wij den lezers eene
levensschets mededeelen.

WIGLE VAN AYTTA wor'1 den 19 van Wijnmaand 1507
op de State 'Barrahuis onder den dorp e JFirdum, ten Zu'«
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den van Leeuwarden, geboren. Zija geslacht behoorde ön»-
der de oudste en aanzienlijkste uit Friesland, maar had ÎQ>
de onlusten, door welke dit gewest in de jongst verloopene
eeuw was getroffen geweest, zijnen voormaligen luister ere
vermogen niet weinig zien afnemen. De grootvader van
onzen WI&LE, GERBEN VAN AYTTA , vader van een talrijk

gezin, bewoonde in het dorp Zwichum het adelijk starahuis.
van zijn gesiacht, hetwelk hij aan zijnen oudsten zoon,
BUCHO naliet, die van dit dorp, de wieg en bakermat van
zijn geslacht, den naam van Zwichemus ontleende. Deze,
een der geleerdste Friezen van zijnen tijd, was Priester vatr
de CHdehoofsterkerk, binnen Leeuwarden. Zijn jongste broe-
der, FOLSCERT genaamd, verbond zich in den echt met IDA
VAN HASIA, bij welke hij zeven kinderen verwekte, waar-J
van WIGLE, naar zijn moederlijken grootvader, de oudster
iu leven was, en door zijnen oom BVCHO tot zoon werd
aangenomen, alwaarom hij Jater, hetzij als toekomstige be-
zitter van den huize Ayüa te Zttichum, hetzij in navolging-
van zijnen oom, den naam van Zviichemus bij den zijnen
voegde. De zeven eerste jaren zijns levens bragt hij bij
zijne ouderen door, na welk tijdsverloop zijn oom te Leeu-
warden hem tot zich nam, om voor zijne opvoeding zorg te
dragen. Het zoude een verveelende taak zijn al de leermees-
ters op te tellen , wier onderwijs de knaap gedurende zijn
zesjarig verblijf te Leeuwarden genoot, in welken tijd hij ,
volgens zijn eigen verbaal, weinige vorderingen maakte,
omdat men hem te dikwijls van onderwijzer deed verande-
ren ; desniettemin oordeelde men hem op zijn twaalfde jaar
bekwaam om naar Deventer gezonden te worden, alwaar
toen eene beroemde schoul van geleerdheid bloeide, doch
•vanwaar hij reeds in het volgende jaar door zij»en vadst-
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werd teruggeroepen, om zijnen oom EUCHO , in dien tusschciv»-
tijd tot Deken van de Collegiale Kerk der Heilige Vrouwe 'm>
's Gravenhage' verkoren, daarhenen te volgen. Door dezen
zijnen pleegvader eerst aan de zorgen van euLi'èhMus
VERIUS , die nabij de stad Leyden zijn verblijf hield, daarna
aan het onderwijs van den .geleerden taaJkenner VOLKJÎIÎT
VAN" BERGETS' in 's Gravenl.age toevertrouwd zijnde, vertrok
WIGLE in den herfst des jaars 1522, vijftien jaren oud zijnde,
onder het opzigt van zijnen laatstvermelden onderwijzer,
Daar de Leuvensche Hoogeschool. Hier Ieide hij zich gedu-
rende de twee eerste jaren op de letterkunde toe, en in de>
zomervacantie van het jaar 1525 zijnen oom bezoekende,
werd hij door dazen in de eerste gronden der Regtsgeleerd-
heid onderrigt, welke wetenschap BUCIIO ZWICHBMÜS voor-
heen binnen Leuven met veel lof had onderwezen. Na hierop
nog een jaar de- Regtsgeleerde fessen- van NICOLAAS VAN
BRFSSEI, te Leuven bijgewoond te hebben, vertrok onze, nu
bijkans negentienjarige jongeling, op last van zqnen weldoe-
ner, met zijnen vriend en landgenoot SJOUIC VAN MJSLI.EMA.
naar de Hoogeschool van Dole, eene stad nabij de Zwitser-
sche grenzen, aan eene kleine rivier gelegen , die zich in da
Saöne- ontlast, in het gewest, dat thans den naam draagt
van Franche-Comté, en toen grootendeels aan den Dnitschen
Keizer onderworpen was. Hier verwierf WIG-IÆ door onver-
moeide vlijt de achting en vriendschap zijner Leermeesters
en medeleerlingen, welke laatsten eenen zoo hoogen dunk
van zijne kundigheden opvatteden, dat zij hem verzochten
om voor hen de beginselen van het Romeinsche Regt te
verklaren.

Twee jaren lang genoot WIG-TÆ te Z>ole de achting van
allen, die hem kenden. Maar in den winter des jaars 1528
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de droevige tijding ontvangen hebbende , dat zijn weldoener
BüCHO VAN AYTTA uit dit leven verscheiden was, veroor-
zaakte zulks eene verandering in zijne plannen. Nadat hij
deu braven grijsaard, voor wien hij iater te Zwickum een
gedenkteeken oprigtte , had beweend , bega!' hij zich met
eeuige zijner vrienden op reis, om de Regtsgeleerde School
van den beroemden ALCIAÏUS te Avignon te bezoeken; doch
hierin teleurgesteld, kwamen zij te F^alence in het landschap
D'aupkiné, waar onze jonge geleerde den rang van Doctor
in de Regten bekwam.

Na in Duitschland en Frankrijk vele steden en geleerden
te hebben bezocht , en aan de Hoogeschool te BourgesVwee
jaren lang de plaats van den van dáár vertrokkenen ALCCATUS
te hebben bekleed, begaf hij zich eindelijk naar Padua,
alwaar hij- openlijk de Regtsgeleerdheid onderwees, vele
blijken zijner geleerdheid in het licht gaf, en door eene zeer
belangrijke ontdekking eenen onsterfelijken naam verdiende
in de geschiedenis der Regtswetenschap (*). Hij had eers
zeer aanzienlijk ambt, hem op het eiland Cyprus aangebo-
den , van de hand gewezen, en zelfs toen Keizer KABEL
hem tot leermeester voor zijnen zoon PHTXIPS begeerde,
zulks beleefdelijk afgeslagen, daar eene inwendige stem hem
naar Friesland riep, hetwelk hij in veertien jaren niet had
mogen betreden. Deze eer aan WIGLE aangedaan strekt ten
bewijze , hoezeer de schrandere KA REL de persoonlijke waarde
zijner dienaren op den regten prijs wist te schatten. Ware
de gematigde Fries den jongen Vorst als leermeester te beurt

(*} Deze ontdekking bestond in de Grieksche omschrijving
der Instituten van THJSOFHILUS, welke hij uitgaf te Bazels,
1533. in folio.
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gevallen, de gescbiedboeken onzes Yaderlands zouden mis-
schien niet zoo vele getuigen zijn tegen de naargeestige
wreedheid van PHILIPS! - Als WIGLE VO! verlangen naar

zijne bloedverwanten zich naar Friesland begaf, bezocht
hij te Keulen eenen ouden vriend eu landgenoot van zijnen
overledenen oom, deH geleerden JUANN.ES rocKtM (*). Hot
•was door den invioed van dezen, dat hij door den Bisschop
van Munster tot Kerkelijk Reo'ter in deszelfs Staten werd
aangesteld, welke betrekking hij beloofde te zullen aan-
vaarden , nadat hij eerst zijne Friesche vrienden zoude
hebben bezocht.

Omtrent dezen tijd gaven de doldriftige aanslagen der
oproerige Wederdoopers een bedroevend bewijs tot welk
eenen trap van razernij de dweepzucht den mensen kan
vervoeren. De namen van eenen K N I P P E R n o m s o , IAN
VAN LEYDIÎN en andere de menschheid ontcerende boos-
wichten, die, onder de mom van godsdienstigheid, de
schandelijkste wellustigheden met de afschuwelijkste wreed-
heid vereenigden, bevlekken het schoon tafereel der Kerk~
hervorming, even gelijk de geregtelijfce moorden en staat-
kundig geestelijke vervolgingen, in het begin der 17de eeuve
in ons Vaderland gepleegd, den eersten morgen van Neckr-
lands rijzende vrijheidszon deerlijk hebben ontluisterd. Zij

(*) JOANNES DocKEM , Hoogleeraar in de Regtsgeleerdheid
te Keulen, in de nabijheid der slad Dockum geboren tegen
het einde der 15de eeuw, werd ia 1530 lid van het Keizer-
lijk Kamergerigt te Spiers, en is in 1537 naar Keulen terug
gekeerd, om den Hertog van Kleef In dienen van raad. Hij
is gestorven in het jaar 1541. Eenen zijner zonen heeft
WlG-LE naderhand tot zoon aangenomen. Deze is in den
bloei zijner jeugd gestorven. - Zie DE WAL , Orat. de Fris,
ICt. in Not. p. 364.



toonen ons, dat er niets zoo voortreffelijk op aardebestaat,,...
of het heeft eenig înroecgsel van verkeerdheid in zich,,
hetgeen de zwarte keerzijde uitmaakt in de geschiedbladeren.
der roenschheid. - Het was in het brjzonder de stad Mun-
ster, die het weerspannig rot der Wederdoopers tot het
tooneel zijner schanddaden had uitgekozen ; reeds waren alle
regtschapenen van daar geweken, en de Bisschop zelf ge-
dwongen geworden de stad te verlaten. - Het was in deze
gevaarvolle tijden, dat WIGMÎ aan zijne belofte getrouw,
ondanks den voorzigtigen, maar minder edelen raad zijner
vrienden, zich bij den Bisschop vervoegde, en schoon de
Hoogesehool van I?ole baren voormaljgen kweekeling thans
als Hûogleeraar wenschte te huldigen, verkoos de edele
man het volbrengen van zijnen moegelijken pligt boven de
zoete rust, die MINERVA'S geliefkoosde zonen ten deel valt.
Welhaast werd Munster veroverd, de muiters gestraft, er»
de Bisschop beloonde de getrouwheid van zijnen dienaar,
die hem in vele gezantschappen gewigtige diensten betoond
had, door dezen zijne gunst en vriendschap te schenken.
Dan niet lang mogt hij zich gelukkig achten in het bezit
van eenen man, die door zoo vele magtigen werd gezocht. - .
Aan de Marburgsche Höogeschool door den Landgraaf van
Hessen te vergeefs tot Hoogleeraar beroepen, werd WIGIÆ
reeds het volgende jaar tot Lid van het Keizerlijk Kamer-
gerigi te ^oiers benoemd, welken gewigtigen last hij niet
zoo zeer uit begeerte naar eer en aanzien, dan wel uit zucht
om zijne verkrcgene kundigheden nuttiglijk te leeren aan-
wenden, begreep te ?raoet.en aanvaarden. Doch ook te Spiers.
mogten 's mans ambtgenooten slechts twee jaren lang zijnen
Oîivepmoeiden ijver in het ontwarren der moeqelqkste zakeu t.
ïdjue grondige kennis en schrander doorzigt bewonderen. Ds
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'ïfertog van Bdjeren riep hem naar Ingolsiad, en WIO-LE
zeide de drukke pleitzaal vaarwel, om den leerstoel van
TiiEMTs te beklimmen. Hier vloeide de leergierige jongeling-
schap bijeen, orn de lessen van ZWICHEMUS tehooreu. Zijne
gehoorzaal was steeds vervuld door eene aanzienlijke schare,
die de roei» zijner talenten had uitgelokt en die meestal hare
verwachting overtroffen zag; want in hem waren, gelijk een
geloofwaardig Schrijver getujgt, alle die gaven vereeuigd,
die men in eenen leeraar kan wenschen. Aan eene grondige
kennis van de beoefenende, zoo wel als beschouwende ge-
deelten zijner wetenschap paarde hij eene groote bedreven-
heid in de Letterkunde en Geschiedenissen. Hierbij kwam
eene natuurlijke en nog door oefening vermeerderde gemak-
lcelijkheid en duidelijkheid 'm het mededeelen zijner gedach-
ten , een bevallige en zuivere stijl, eene keurigheid in woor-
den en uitdrukkingen, die de ooren zijner hoorderen streelde ;
voeg hierbij eene heldere, doordringende en krachtige stem,
eenen minzamen' ernst in zijne gelaatstrekken, en gij zult u
aiet verwonderen, zoo deze man eenen brandenden ijver bij
zijne hoorderen wist te verwekken, die hen aanspoorde om
zich geheel aan eene wetenschap toe te wijden, Æe door
hem werd geleerd! Zoo beleefde WIGLE onder de toejui-
chingen zijner ambtgenooten, door onderscheidene Vorsten
met de streelendste bewijzen van achting overladen, bemind
en geëerd door zijne veelvuldige leerlingen, eenige der ge-
lukkigste jaren zijns levens; maar de onbestendigheid, die
alleen hier kan gezegd worden bestendig te zijn, brak
eensklaps zijne geleerde loopbaan af, en noodzaakte hem
den moeijelijken weg der Staatkunde in te slaan.

Reeds vroeger heb ik opgemerkt, dat de schranderheid
van KAREL V vooral uitblonk in de voortreffelijke keuze
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ïijner Raadslieden. Hiervan gaf hij een bewijs, als hij in
het begin des jaars 1541 de plaats van Vice-Kanselier des
Duitsehen Rijks door "WI.GLE VAN AYTTA wenschte vervuld
te zien: eene keuze, die ik niet weet wien zij het meest
vereerd hebbe, den Yorst, die zich zulk eenen Raadsman
verkoos, of den verkozene, die door zulk eenen Vorst tot
een zoo gewigtig ambt werd bekwaam gerekend. WIG-LE
evenwel dacht hierover anders. Hij zag, dat Duitschland,
door de onlusten, uit de Hervorming ontstaan, werd ver-
deeld, dat verscheidene Vorsten, der nieuwe leer toegedaan,
zich tegen des Keizers plakaten in het zoogenoemd Stnal-
kaldisch Verbond hadden vereenigd , - dat de Keizer, in
andere oorlogen gewikkeld, zijne strenge voornemens had
moeten opgeven ; hij zelf, die met ERASMUS en anderen van
oordeel was, dat men wel de Kerk in haar zelve moest-
hervormen, wraakte daarentegen alle openbare scheuring en
voorspelde zich hieruit een' altijddurenden strijd tegen de
nieuwe gevoelens, zoo hij den hem opgedragen post aan-
vaardde. Hij vergeleek zijne eigene bekwaamheden met die
van zijnen voorganger, den grooten HELDT, en oordeelde
zijne schouderen te zwak om eenen zoo grooten last met
waardigheid te dragen. Maar toen men het van des Keizers
kant geenszins bij 's mans weigering liet berusten en sterker
aandrong, voorgevende, dat WIGLE een Fries zijnde en in
des Keizers Erflanden geboren, de dienst van zijnen natuur-
lijken Heer boven die van eenen vreemden Vorst behoorde
te stellen, gaf hij ten antwoord: » dat hij den hem opge-
dragen post nimmer zoude aanvaarden, maar dat hij , tot de
dienst zijns Vaderlands geroepen ,• niet zoude weigeren." -
Deze woorden werden bij den Keizer geenszins in den wind
geslagen. Op deszelfs last ontbood MAÎUA VAN HONGARIJEN,.
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wiGiiE tot zich, om icet hem in onderhandeling te treden;
en zoo werd hij tot Raadsheer in den Geheimen Raad te
Brussel aangesteld. Eenmaal in de dienst des Keizers over-
gegaan zijnde, was het er verre af, dat men hem gerusteiijfc
in den Raad zoude hebben laten werkzaam zijn; integen-
deel werd hij tot het volvoeren der moeijelijkste zaken naat-
vreemde Hoven gezonden. Ais zoodanig bepleitte hij de
belangen vaa MARIA VAN HON&ARUEiN t̂egen den ïlerioq
van Cleef zoo voldingend bij de Steuden des JOüdschen
Rrjks, dat het aan niemand konde bedekt blijven, wat men
van hem a!s Staatsman en bekwaam onderhandelaar eens
mogt verwachten. En ofschoon WIO-LE, weinig behagen
scheppende in eene zoo moegelijke loopbaan, kort daarop
eene piaats verzocht en verkreeg in den Iioogen Raad ts
Mechden, zoo wist echter KAREL hem eindelijk te bewegen
om in den Geheimen Raad terug te keeren en tevens zijne
belangen bij de Vergadering der Bijks-Stenden te Spicrs
voor te staan. Hier gaf hij in het beslechten van het ver-
schil , omtrent de Leenroerigheid der Nederlanden met be-
trekking tot het Duitsche Rijk, een treffend bewijs zijner
staatkundige bekwaamheden. Als gevolmagtigrîe des Keizers
sloot hij den vrede raet den Deenschen Koning, en was zes
jaren ïang onvermoeid bezig, da» eens in de Nederlanden,
dan weder in Vuiischland. Hoe groot een vertrouwen KAMX
in hem stelde kan men alleen hieruit genoegzaam opmaken ,
dat hij op 's Keizers last dertien nieuwe Sedeu in hel Kamer-
gerigt te Spiers benoemd heeft. - Eindelijk werd de werk-
zame man in het jaar 1549 geheel onverwacht tot President
van den Geheimen Raad der Nederlanden en Zegelbe-
waarder des Keizers benoemd, en te gelijk tot Ridder
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•van het Gulden Vlies verheven, welke orde hem later
• als haren Kanselier begroette.

Wat 's mans huisselijke omstandigheden gedurende dit
tijdvak betreft, hij had het biltere zoo wel als het zoele
des levens gesmaakt. Ju liet jaar 1540 was hem zijne moe-,
der door den dood ontrukt. Vier jaren later daalde ook
zijn grijze vader ten ,grave, die zich nog slechts weinige
maanden geleden over het huwelijk zijns zoons met JACQUE-
M S E D'AMANT , de dochter van een aanzienlijk Lurger te
Brussel, had mogen verheugen.

Gedurende KAnEts regering had wi&tE hier te lande al
het gezag en dien invloed, welken een man van zijne talen-
ten verdiende. Hij was de vraagbaak der Landvoogdes, de
raadsman zijner ambgenooten, en in alle zijne handelingen
straalde dje wijze bezadigdheid door, we'.ke hem naderhand
zoo onverdiend deed miskennen. De strenge plakalen door
den Keizer tegen de nieuwe Godsdienst uitgevaardigd, deed
hij niet weinig matigen en verzachten, zeer wel bewust
zijnde, dat dwang en vervolging geensziES de middelen zijn
om de gemoederen der menschen te leiden. Maar toen de
Keizer in het jaar 1556 den breidel des bewinds d«n onerva-
ïeuen IHILIPS in handen gaf, en ook de Landvoogdes MAitlA
VAN HONOARHM haren moegelijken post nederlegde, voor-
spelde wiGLE de donkerste toekomst. Ook hij hield te
vergeefs om zijn ontslag aan.; tegen zijnen wil bleef hij het
roer van Staat besturen, en zag zich nu als eerlijk man ge-
drongen om zonder rust, met.al de'inspanning zijner reeds
afnemende krachten, tegen den steeds aanwassenden stroom
jn te wegen.
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Üat liet donkere voorgevoel van AVTG-IÆ omtrent het be-
stuur van deu laatdunkenden vniLlvs geenszins bedriegelijk
was, hebben de zoo bekende gebeurtenissen, die later zijn
voorgevallen, nadrukkelijk bevestigd. Als een der eerste
van 's Koniïjgs misslagen, mag men, dunkt mij, op den
voorgrond stellen, dat hij aan eene zwakke vrouwenhand
de teugels der regering vertrouwde : niet dat onze landaard
over het geheel van eene vrouwelijke regering afkeerig
Zoude geweest zijn; de geschiedenis toont ons het tegen-
deel; maar in eenen Begent verlangde men die bezadigde
standvastigheid, dat eigenaardig kenmerk onzer natie, het-
geen in MARGARETHA VAN PAEMi ganschelijk ontbrak. Had
men ORANJE , of iemand anders der eerste edelen, de
voogdij toevertrouwd, het nog smeulende vuur ware mis-
schien te blusschen geweest; daar nu integendeel de gezegde
Prins, reeds van den beginne af, te gelijk met de Graven
van EG-MOND en HOORNJE , eene lijn trok tegen de bedoelin-
gen der Hofgezinde partij. Onder deze , wier leden voor-
zeker niet alle door de eerlijkste beginselen werden be-
stuurd, men denke slechts aan den bekenden G-RAHVIILK, -
bekleedde de schrandere, maar steeds eerlijke WIG-LE eenen
voornamen rang, en verzeltede zich met al de hem eigene
rondborstigheid krachtig tegen zoodanige voorstellen, die
strijdig waren met de getrouwheid aan zijnen Heer, welke
hij als eene zijner eerste pligten beschouwde. Zijne tegen-
partij echter wist, door de vrouwelijke ijdelheid der Land-
voogdes te vleijen, deze afkeerig te maken van de min
vleijende raadgevingen des eerlijken Staatsmans, waardoor
hij het gewigt van zijnen invloed in de staatkundige weeg-
schaal meer en meer zag afnemen. Ondertusschen werd het
werk der Hervorming hier te lande ijverig voortgezet, eri
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>ât, bovendrijveriiç •-partij in den Raad, -wel'ke steeds mcrät-
j-egelen beraamde tot 'verijdeliûg der plakaten, sloeg een
gezantschap raar den Konisg voor, om dezen den waren
toestand der zaken voor oogen te stellen en onbewimpeld
aan te dringen op vrije uitoefening--van iedere godsdienst,
en op vernietiging der daarmede strijdige plakaten; doch
deze maaîregel s door WIGLE als ondoelmatig afgekeurd,
•veroorzaakte slechts eenen strengelen last van PIIILIPPUS
tot afkondiging en uitvoering der pîakaten. Thans steeg de
verdeeldheid in den Raad ten top , daar ORANJE, benevens
J:GMOND en IIOORNE van oordeel waren, dat men 's Konings
uitdrukkelijken wil moest' opvolgen ; WIGIÆ daarentegen, die
uit dezen maatregel geheel het volgende treurspel voorzag,
den Koning vooraf wilde onderrigt hebben, hoe de uitvoe-
ring van zijne bevelen door het volk zoude worden opgevat.
Het hielp niet, dat de brave grijsaard zich zelven aanbood,
om al de gramschap des Konings te verduren; zijne sterkere
tegenpartij behaalde de overwinning; en de plakaten werden
openlijk afgekondigd; maar levens bevestigde de vreesselijke
uitkomst de regtmatige vrees des grijzen Staatsdienaars.
Immers het is de uitvaardiging van deze bevelen, welke
men, volgens het oordeel van den schr-anderen WAGENAAR,
-voor de naaste en regelregte oorzaak moet houden van de
Jieroerten, die sedert gevolgd zrjn. Hoe vele stroomen on-
schuldig burgerbloed had men kunnen sparen, welke onge-
hoorde jammeren kunnen verhoeden, indien men den voor-
zigtigen grijsaard geboord had! Nimmer nvsschien had
Nederland den verschrikkelijken ALEA gezien, nimmer het
liermen en weeklagen zijner onschuldige burgers gehoord,
of den val van de aanzienlijkste steden, de verwoesting van
welige huidouwen beschouwd! - Doch ~ een hooger hand
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ieîdt het lot der volkeren! - dat bloed en die tranen, waren
•zij niet de zaden, waaruit Nederlands vrijheid en burgerge-
luk eenmaal met heerlijker glans zouden verrijzen?

Gelijk een dijk, dio siuts lang de woede der opgeruide
stroomen bedwong, doch reeds door den gedurigen golfslag
ondermijnd, eindelijk voor eenen heviger storm bezweken,
de Velden prijs geeft aan de woede der zee, even zoo barstte
ook nu de reeds lang in de zielen der burgers opgekropte
verbittering door dit laatste bevel des Kouings in hevige
woede uit. - Het verbond der Edelen was als het ware een
voorspel dier groote tragedie. ORATSIJE en HOORNE verlieten
het Hof, en WIC-LE stond nog op zijnen post en torschte
zijnen bezwarenden last; van vriend en vijand miskend,
door den grooten hoop bespot en belasterd, bleef hij dezelfde
bedaarde en standvastige Raadsman,

Toen spoedig daarna het tooraelooze graauw de kerken
bestormde, de altaren omver rukte en de beelden der Hei-
îigen vernielde, en de zwakke Landvoogdes, in de algemeene
verwarring, geenen raad wist en voor zich zelve vreesde,
nam zij schreijend en wanhopig tot W-iOLi; hare toevkigt,
en smeekte den grijsaard om bijstand. » Reeds twee jaren
lang," sprak de edele man, » heb ik al de onlusten, die uit
de onberadene plannen uwer raadgevers voortvloeijen , dui-
delijk vooruitgezien; mijne voorspellingen sloeg men in den
ivind ; men gaf mij prijs aan den haat en de afgunst der
menigte ; doch ik heb nimmer opgehouden datgene te zeg-
gen , wat mijn pligt als dienaar des KoningS, als beschermer
der algemeene rust, als voorstander van Godsdienst en Regt,
van mij eischte , het vertrouwen mij toen geweigerd, ver-
schaft mij thans , helaas ! de treurige uitkomst; en nu , daar
het te laat is, vraagt men mijnea raad, maar, welaan, ge-

5 *



last de leden van den Raad en allen, die in hooge waardig"
heid gesteld zijn , hunnen eed van getrouwheid te hernieu-
wen , wacht u voor hen, die aarzelen, en bedien u van den
raad der getrouwen."

Als nu MARGAiïETHA dezen raad opvolgde, vond zij zeel-
weinigen , op welke zij meende zich te kuncen verlaten;
bijna allen wanhoopten aan de zaak des Konings; de mees-
ten vermaanden haar uit Brussel te wijken ; WIGLE alleen
wederhield haar door de voorstelling, dat eene schandelijke
vlugt al de nog overige achtbaarheid des bestuurs zoude
vernietigen; hij voor zich verklaarde in zijnen post te zullen
volharden, gelijk het eenen standvastigen past. Men zegt,
dat hij het was, die in het geheim, de Stadspoorten deed
sluiten, en zoo der Hertoginne den uittogt beleltede. - Zoo
bleef hij, te midden der dreigende gevaren, te midden der
aanslagen door sluipmoordenaars" op zijn leven gemaakt, als
een bedaarde en eerlijke Standfries, getrouw in het volbren-
gen van zijnen pligt. Doch had hij onder MARGARETHAS
bestuur steeds moeten kampen tegen de onverstandige be-
sluiteloosheid eener zwakke vrouw, een veel zwaarder en
gevaarlijker strijd verbeidde zijnen moed tegen de doldriftige
plannen van eenen ontmenschten wreedaard. De onverstan-
dige PHILIPS dacht de onlusten, door zijne eigene bevelen
gesticht, met geweld en kracht van wapenen te stuiten ; hij
zond een leger herwaarts, dat met den Hertog VAN ALBA
aan het hoofd in den jare 1587 in deze landen aankwam»
Zal ik een tafereel ophangen van al de verschrîkkelijkheden
van oproer, regeringloosheid, vervolgingen en uitgezochte
wreedheden, van het vermoorden van vaders en echtgenoo-
ten, van het mishandelen van teedere vrouwen en onschul-
dige kinderen ? Zal ik de wanhoop, de grondelooze ellende
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van het rampzalige Neder/and afiiiaîen ? Ach i ik behoef u
slechts AX.EA, ik behoef u slechts VARGAS en het helsche
werk zijner handen, den grawelijken bloedraad te noemen,
om u al de jammeren onzer ongelukkige vaderen levendig
voor oogen te stellen. Maar ook aan dezen bloeddorstigen
satraap toonde WIOLE , dat hij, verre van eenige menschen-
vrees, slechts zijnen ph'gt kende en betrachtte. Het is over-
bekend, dat onder de veelvuldige knevelarijen des wreeden
Hertogs, de heffing van den tienden penning vooral de ge-
moederen verbitterde. Deze maatregel vond steeds ia WIG-LE
eenen onverschrokkenen en moedigen bestrijder; en toen
eindelijk ILBA , weinig gewend aan krachtige tegenspraak,
hevig tegen den grijsaard uitvoer, dreigende hem bij den
Koning te zullen aanklagen wegens zijne halsstarrigheid,
verklaarde deze met waardigheid : » dat hij gezworen had
in den Eaad zóó te zullen spreken, als geweîen en pligt
hem geboden. Zóó had hij gesproken," zeide h i j , » tot
den Keizer, zóó tot de Koningin MAIUA , tot den Koning
zelven en tot de andere Landvoogden, en allen hadden hem
zulks dank geweten ; en ook nu nog vreesde hij niet voor
zijne grijze kruin, maar vertrouwde op zijn eerlijk hart en
onbesmet geweten."

Geen wonder ondertusschen, dat de door ziekte en gedu-
rige ligchaamspijnen afgematte grijsaard vuriglijk wenschte
om van de raoeijelijke staatszorgen ontheven te worden^
Keeds dikwijls had hij zijn ontslag dringend verzocht, was
echter telken reize met schoone beloften gepaaid. Eindelijk
in het jaar 1569 verscheen 's mans lang gewenschte opvol-
ger KAKEL TYSNACQ, aan wien hij het Voorzitterschap in
den Geheimen Raad overdroeg, doch zelf, volgens 's Konings
uitdrukkelijker! last aan het hoofd van den Raad van State,
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's lands belangen bleef voorstaan. Deze verlichting was
echter van korten duar; reeds drie jaren later moest des
zwakke grijsaard zijnen opvolger, die onverwacht overleed,
weder vervangen. Spoedig evenwel beleltede hem de zwak-
heid zijns ligchaams om langer onmiddelijk deel aan de
regering te nemen, waarom hij zich meesttijds te Gent op-
hisîd, alwaar hij aanzienlijke goederen bezat. Nadat hij.
namelijk reeds in den jare 1552 zijne echtgenoot JACQUELINE
IÎ'AMANT, die hem geene kinieren na'iet,. zich door den
dood had zien ontrukken, en vier jaren later tot medehel-
per (Coadjutor) van den Abt van SI. Baafs-Klooster te
Gent was verkozen, werd hij , toen deze overleden was,
als deszelfs opvolger in het jaar 1561 tot Priester geordend.

Hier beweende dan de grijsaard in zijne eenzaamheid de
ramp van het ongelukkig Vaderland, die hij- niet had kun-
nen afwenden. - Nog eenmaal vóór zijnen dood moest hij
de wrange vruchten der onlusten smaken, als hij te Brussel
vertoevende met den ganschen Raad van State op den 14en
van Herfstmaand des jaars 1576 werd in hechtenis genomen ;
doch deze zijne gevangenschap schijnt, van korten duur
geweest te zi]n. Niet lang evenwel overleefde hij dezeu
hoon. Op den 8en van Blocimaand van het volgende jaar
1577 ontsliep hij binnen Brussel, den ouderdom van bijna
zeventig jaren bereikt hebbende, 's Mans stoffelijk over-
schot, werd volgens zijne begeerte in de Kapel van Ät.
Baafs-Klooster te Gent bijgezet.

Dit was dan het zeventigjarige leven en bedrijf van
wieus VAK AYTTA; getrouw aan zijne spreuk; Het kvtn.is
tent wake, heeft hij gewaakt en gewerkt tot de naelu hem
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tbr- rUÄte riep» ZachSinuedigheid en gematigdheid, benevens
seue op lange ervaring steunende standvastigheid, waren
boofdtreliken in aijn karakter;, dsze deugden stelden hem
in staat, om zijne moegelijke en dikwerf met doornen be-
groeide loopbaan, aan zijaa begiuseien getrouw, gerust te
bewandelen, zonder ter linker noclï ter regterztjde af te
dwalen. Hierdoor verwierf hij zich ten einde toe eenen
onberispelijk en naam, die de nijd deed verstommen, en
waartegen de kwaadaardigen te vergeefs hunne vergiftigde
pijlen welteden. Wij meenen op hem de volgende schoone
verzen van onzen Frieschen dichter WILLEM VAN HAKEH
met het meeste regt te mogen toepassen , als hij , HORATIUS
navolgende, aldus zingt:

Die rein van wandel is, en zuiver van geweten,
Die heeft geen helm gebrek, geen schild, geen blinkend1

zwaard:
Die is, in 't midden van het doodsgevaar gezeten,

Zoo weinig trefbaar als vervaard.

Zijn vaartuig heeft geen bank te vreezen, geene rotsen,
Waarop, in weerwil van des besten stuurmans vlijt,

De boozen met hun list aan duizend stukken klotsen,
En daar zijn deugd, hem voor bevrijdt.

Niet meer zal hem de haat of nijd der dwazen schaden :
Hun raadsbesluit is. rook, hun toeleg ijdle wind;

't Gelukt hen slechts een' schat van schande op zich te laden ä .
Terwijl men hem nog grooter vindt.

Al was zijn zuivre hand gekeetend, al verscheasa-
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De stralen van de zon niet meer voor zijn gezigt,
De Almagtige ziet door den muur des Kerkers henen

Van uit zijn ongenaakbaar licht.

Wat 's mans staatkundige gevoelens aangaat, deze meen
ik in den loop van mijn verhaal genoegzaam te hebben
aangetoond. Het was mij eene aangename taak, mijne ge-
ringe buide toe te brengen aan de eerlijkheid van zijn hart
en aan de getrouwheid en standvastigheid, door hem aan
den dag gelegd in het aankleven en verdedigen van datgene,
\vat hij als waar en regtmatig beschouwde. Het moge eea
grootscher schouwspel zijn eenen edelen onversaagden man
te zien optreden ter verdediging van een arm, verdrukt
volk, doch ook niemand zal zonder eerbied en ontzag zijnen
Wik vestigen op dien man, die, het roer van Staat in eene
Taste hand gekneld, de ranke huik te midden door de
branding van tweedragt en oproer henen stuurt, en hoe de
staatsorkanen zijne kruin bedreigen, pal staat op zijnen
post. - Wat de bijzondere gevoelens van WIGLE betreft,
deze behoeven onze verdediging niet. Dat hij 's Konings
partij getrouw bleef zal niemands verwondering wekken.
» De blijken," zegt HOOFT, » gegeven van vastgaande trouw
voor de Roomsche Kerk en zijnen Koning, hadden hem
vrijmoedig genoeg gemaakt, om te spreken tot matigheid,
beide in zaken van Staat en van Godsdienst, en zoo veel
gegolden, dat men 't hem te goede hield; meer niet. Van
partije te wisselen om ongenoegen over 't verwerpen zijns
raads, docht hem te groot eene verwaantheid; of hagchelijk
en ongeraden voor eenen die zoo wel als hij te hoove stond,
en veellicht bij d' andere geen mindere ongeregeldheid ia
zwang of te gemoete sag."
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Het is zoo, men kan uiet ontkennen, dat WLOLB VAK
AYTTA, bij al de hem eigene gematigdheid, dikwijls hevig
tegen de hervormers uitvoer; ja zelfs, dat hij de vervolgin-
gen niet ganschelijk te keer ging, en wel somwijlen in den
Raad heeft verdedigd ; doch men hennnere zich deze ver-
knochtheid aan die gevoelens, in welke hij was opgevoed.
Hij zag even min als ieder verstandige de misbruiken over
het hoofd, die van tijd tot tijd iu de kerk waren ingeslopen,
maar zijne gehechtheid aan den ouden eerwaardigen vorm
duldde geene openlijke afscheuring, die, gelijk iedere wond,
langen tijd diepe likteckenen achterlaat. Bezwaarlijk kon
dus een man van zijne voorzigtigheid uit zoo groote nieuwig-
heden veel goeds voor eenen wankelenden Staat voorspellen }

en de rust en veiligheid van dien Staat was hij gehouden
voor te staan. Met die gevoelens bezield kon WIGLE, wilde
tij zijne beginselen getrouw blijven, geenszins eene alge-
meene geloofsvrijheid goedkeuren. Hij moge dan gedwaald
hebben, als hij zijnen medemensch het regt betwistte om
naar eigene overtuiging en op zijne eigene wijze zijnen
Schepper te vereeren, en naar onze wjjze van zien dwaalde
hij hierin voorzeker, doch ook te midden van deze dwaling
blijft zijn eerlijk karakter onberispelijk. Hem bescheen niet
liet licht, waarin wij ons thans verblijden te wandelen; en
men wachte zich daarom den. eerlijken WIGLE gelijk te
stellen met hen, die te midden van dat licht, dat zich thans
rondom hen verspreidt, hardnekkig blind willen zijn, - met
hen, die in onze dagen, de regten der menschheid balda-
dig ouder den voet tredende, terwijl zij schreeuwen om
vrijheid, de gewetens in slavenboeijen trachten te klinken.

Dat wiGME VAN AYTTA , een* man zoo getrouw aan zijne
Godsdienst en zijnen Koning , ook met geene mindere trouw



ét-

sija Yaderland, zijne vrienden en bloedverwanten bemind
moet hebben, dit zou uien al ligteiijk gelooven, al werd
liet door geene bewijzen gestaafd. Daar evemvel de bewij-
zen voorhanden zijn, kunnen-wij niet voorbij ze hier kor»
teltjk te meiden.

Dat hij FriesJands belangen steeds bleef behartigen,
blijkt, behalve uit vele brieven aan zijnen vriend en land-
genoot lOACHiat HOPPERS door hem geschreven, behalve
uit zijne bepalingen bij uitersten wil gemaakt, volgens welke
in het dorp Zwichum eene school en een gasthuis is ge-
sticht, bovenal ten duidelijkste- uit het Latrjnsche- opschrift
van het. gedenkteeken op den Zeedijk bij Harlingen opge--
rigt, ter eere van CASI'AR DE ROBLES, welke dáár gezegd-
wordt het werk der bedijking volbragt te hebben door»
krachtdadige medewerking [auxiliarüs opibus) van WIGLE-
VAN-zwiciiuM, Vader des Vaderlands !-ven groolsche titel,
welke nimmer onze voorouders aan hunnen beroemden-
landgenoot zouden hebben gegeven, had hij niet voor dat
Vaderland als een Vader gezorgd; en ofschoon het hierom'
slechts te meer verwondering baart, dat men bij geenen
onzer geschiedschrijvers, althans voor zoo verre mij bekend-
is , in eenige bijzonderheden geboekt vindt, welk aandeel
WIOI.E aan de bedijking gehad hebbe, staat het echter
vast, dat, wanneer de bruiscbende golven te vergeefs met-
stormend geweld onze zeeweringen beuken, en wij met een'
danlbaar hart aan onzen kloeken beschermer CASPAR DE
SOBT.ES gedenken, ook na dezen onze hulde toekomt aan
de verdiensten van WI&IÆ VAN ZWICHXTM, den Vader des
Vaderlands !

En hij, die zijn Vaderland hielp beveiligen tegen de woe-
dende kracht der onstuimige golven, was zijnen vrieaden sm
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voormalîgen weldoeners niet minder getrouw in het afkee—
ren der hen dreigende slaaîsorkanen. Een enkel voorbeeld
Strekke hiervan ten bewijze» Wij hebben te voren ver-
haald, dat M'tGLE ien trjcle der onlusten van de Weder—
doopers bij PRANGISCUS VAN VVALDEK , Bisschop van Mun~

sier, het ambt van Kerkelijk lleyler hekleedemle, door
dezen met vele weldaden overladen was ; toen hij vervolgens ,,
de belangen des Keizers te Spiers voorstaande , onder vele
andere gezantschappen aan zijne zorg tocvenrouwd, ook
den )ast ontving om gezegden Bisschop, die der Protestant—
sche partij toegedaan scheen , van zijne waardigheid te ont-
zetten, en diens onderdanen te ontheffen van den pligt van
gehoorzaamheid aan hunnen Heer, weigerde hij niet alleen
om aan dit bevel te voldoen, maar als men sterker bij hem
aandrong, verklaarde hij liever de dienst des Konings te
willen verlaten, dan iets te ondernemen ten nadeele van
hem, wiens brood hij eens had gegeten , en verder verde-
digde hij de zaak des Bisschops zoo wel, dat de Keizer
van zijn voornemen afzag. Zoo werd de magtige Mnnstcr-
sche Vorst door de trouw van zijnen vooraialigen Dienaar
gered.

Dat h'rj niet minder de belangen zijner talrijke bloedver-
wanten gelijk een vader behartigde, meldt ons het verhaal
van süFFRiDUS PETRUS , welke zegt uit 's mans eigen mond
vernomen te hebben, dat hij meer dan dertig jongelingen
van zijn geslacht (*) aan onderscheidene Hooge-Schoolers

(*) Onder deze bekleedt met regt de eerste plaats WY-
BREN VAN AYTTA, zoon van sEEnp VAN AYïTA, broeder
van wiGT.E , en EEKBER IIETTEMA ; deze studeerde omstreeks
het jaar 1567, onder het toezigt van zijnen oom WIGLE, te
Leuven, werd daarna Professor Juris te Dole. 1570, en later
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Iiact laten onderwijzen, en gedeeltelijk tot de dienst der-
Kerk , gedeeltelijk tot Wereldlijke betrekkingen opleidde;
dat hij zijne nichten aan aanzienlijke en geleerde mannen
uithuwelijkte eu met belangrijke bruidschatten begiftigde;
daarom, zeide hij, had de Hemel hem met aardsche goe-
deren rijkelijk gezegend , opdat hij deze tot nuttige einden
zoude besteden, Hoe hij ook na zijnen dood voor de wel-
vaart en bloei van zijn geslacht heeft gezorgd, toont ons
zijn uiterste wil, tot op onze dagen door de drukpers be-
waard gebleven; maar treffend vooral was het afscheid ?

hetwelk hij op den oever des doods van zijne geliefden nam„
Als hij toen in die laatste uren zijns levens vele zijner
bloedverwanten aan zijne legerstede vergaderd zag, heeft
hij hen, die hij steeds als zijne eigene kinderen bemind
liad, voor het laatst nog vermaand, dat zij toch de broe-
derlijke liefde onder elkander zouden aankweeken en onder-
houden , elkander, waar het te pas kwam, helpen en bij-
staan; dat een iegelijk voor de eer en bevordering van den
anderen zoo bezorgd mogte zijn, als hij zelf gedurende zijn
leven het voor hen allen geweest was: dit was, zeide hij,
het voornaamste testament en de schoonste nagedachtenis}

die hij hun koude nalaten.

Mr. A. TELTING.

(15731) Lid van den Bourgondischen Raad; 1576 Raadsheer
in het Hof van Friesland. Hij is gestorven in de maand
Mei 1603, Zie DJE WAL, Orat, in not. petg. 44 seqq,





Het Geslacht HILLAMA;

H e t geslacht der IIIIÆAMAAS vinden wij het eerst ver-
meld onder de twisten der Schieringers en Velkoopers irr
liet laatst der XV eeuw. MINST o IIILLAMA, in den jare 1487
Heerschap of Hoofdeling tot Harich, was een heftig Schie-
rînger, die in de onlusten in Gaasterland een levendig aan-
deel nam. Hij behoorde tot de vierentwintig Regters,
welke met den in 1494 verkozen Potestaat Jir\v DEKAMA
den Hoogen Raad uitmaakten en driemalen jaars hunne zit-
tingen moesten houden. Deze MINNO HILL-AMA (of MINNE

IIILLESZ) was de zoon van HIM-E BONNINGA en SYDSALBA-

DA , die in 1439 van het Huis te Sondel werd verjaagd met

A1ÏTJE KEIMPES lONG-HAMA.

Waarschijnlijk is KEIMPE OEDS HIIÆAMA een afstammeling

van dit geslacht, die tot zoon bad den met roem bekenden
GELLiTTs HILLAMA, in 1585 Advokaat voor den Hove van
Friesland en Secretaris der slad Leeuwarden, daarna Raads-
heer in het Hof en Curator van de Franeker Akademie.
Deze werd met BAERTE IDZAEUDA en anderen in 1602 be-
last met het ontwerpen der eerste Lands-Ordonnantie, nadat
tuj twee jaren vroeger als gezant naar de Vergadering der
Staten-Generaal was gezonden, om te onderhandelen over
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•de hevige twisten bij de heffing der Lands Impositien ont*
staan. - Bij zijne echtgenoot AUCK HAMSMA had hij eene
tloehter, HOUCKJEN genaamd, en gehuwd geweest mei den
Raadsheer IIECTOR VAN IÎOURICIUS, benevens vijf zonen;
FiuiDRiK, die tot vrouw had POICÏEN VAN SMINIA , - ARENT,

ABRAHAM, OEDS en KEiMPE, allen ongehuwd gebleven (*),
ARENT HILLAIVU of VAN HILLAMA, in 1G62 Volinagt ten

Landsdage en Ontvanger Generaal van Tietjerksteradtel, is
bezitter en bewoner geweest van Hlllama-State te Bergum
en bij zijn testament van den 6 November 1C53 legateerde
hij dezelve met alles wat hem onder het corpus of' oorndel
van Bergum toebehoorde aan IACOBUS VAN EOURICIUS , oud-

sten zoon van zijne zuster HOIJKÏEN , welke hij tot erfgename
zijner overige goederen instelde. Naar dit testament en dat
zijner zuster Ie oordeelen, had deze familie rijke bezittingen
'm Tietjerksieradeel en voornamelijk te Bergum,

In de maand Februarij 1681 is üillama-State in de Hop-
Zak te Leeuwarden verkocht geworden door de kinderen van
JACOBTJS VAN 130UR.ICIUS en CECILIA VAN CRACK , uit hoofde

de boedel van hunne ouders met vele schulden bezwaard
was. IIECTOR VAN GLINSTRA, Secretaris van de Rekenka-

mer, kocht dezelve voor f 7900 - : In het jaar 1744 of
wat later moest ook dit Slot het lot van bijna alle Friesche

(*) Dus niet 4 kinderen, gelijk verkeerdelijk gemeld
wordt in het Staatkundig Nederland door Mr. J. SCIIEI.TEMA
en in de Bijvoegsels van de Oratio de Claris Fridae Jure-
consullis van Mr. G. DE WAL. In bet Geslaciitregister der
voornaamste Friesche Familien van v. ADELEN VAN CRONEN-
BURGH M. S. worden vijf kinderen genoemd en ABRAHAM
overgeslagen. FREDERIK , zegt hij, was GerichtsscholUisen
had eene dochter A K E , getrouwd aan BGBERT BAERT, Griet-
man van Haskerland,
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Sfinson ondergaan en mogt zelfs niet eens cie eere genieten
van in plaat te worden voorgesteld, om ten minste als zoo-
danig nog voor de vergetelheid bewaard te blijven.

Door den Brigadier VINCENT VAN GLINSTKA, zoon van
den Secretaris, werd Huis en Hof vernietigd eu de boeren-
plaats, op dien grond gebouwd, is thans in het bezit van
Jonkheer D, DE BLOCQ VAN HAERSMA VAN SMINIA.



Iets over Brasten*'£>*

W a a r , in vroegeren tijd, in de Grietenij Smallinger-
land, tusschen de Smalle Ee en de Lamvers, slechts dorre
heideplanten den veenigen grond bedekten, en het oog niets
ontwaarde dan eene ledige wildernis, daar verheft zich
thans het schoone en bloeijende Dragten.

De overlevering wil, dat de plaats deszelfs naam ontleent
van zekere slenken of geulen in den grond, die dragten, —
van dragen, omdat zij liet water der hooge veenen in liet
boezemwater der Provincie afdroegen, -genaamd werden (*).

(*) Wie met Dragten en deszelfs omstreken bekend is,
kan in deze overlevering ook niets ongerijmds vinden. Het
is toch zeker, dat de oostwaarts gelegene gronden, in de
compagnie en te Ureterp, voorheen met veen bedekt waren,
meestal ter dikte van 2 of' 3 ellen, en dat deze gronden, nu
het veen van dezelve is afgegraven, nog boven 3 verlaten
gelegen zijn , die te zamen omstreeks 5 elien water opschut-
ten, boven welk water de landen, op de hoogste plaatsen,
thans nog 1 à 2 ellen verheven zijn ; zoo dat de grond te
Dragten, bij de eerste bevolking, van het oosten naar het
westen, wel 9 à 10 ellen afhellende, of, zoo als wij in
Friesland zeggen, deldragtiq geweest is. En bovendien is
het eeue bekende zaak, dat vroeger in de aangrenzende
dorpen, ten noorden, oosten en zuiden overal het boven-
water, door zoogenaamde leidijken, werdopgekeerd, hetwelk
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De opkomst van Dragien verliest zich aan de eene zijde
in de grijze oudheid, en aan den anderen kant behoeft men,
om deze opkomst op te sporen, nog geene 200 jaren ach-
teruit te gaan. Gelegen aan de algemeene wateren der Pro-
vincie, is het zeer aannemelijk, dat deze oorden reeds vroeg
zijn bewoond geweest. En daar men, volgens den geschied-
schrijver "WINSIÎMIUS , omstreeks het jaar 1215, in de wouden
van Friesland, de turfgraviDg sterk begon door te zetten (*) ,
mag men, in allen gevalle, wel als zeker aannemen, dat
Dragien, alwaar veel veen gevonden werd, hetwelk gemak-
kelijk langs de Provinciale vaarwaters konde afgevoerd wor-
den , toen ter tijde niet ongerept zal zijn gelaten. Iu het
jaar 1510 komen de dorpen Noorder- en Zuider-Draglen
reeds voor onder de plaatsen, die grondbelasting betaalden.
Omstreeks de helft der zeventiende eauw waren dezelve
echter nog niets meer dan kleine boerenstreken, die wel
ieder eene eigene kerk bezaten, maar evenwel nog gecom-
bineerd waren met de nabijgelegene dorpen Kortehemmen
en Boornbcrgum. De eigenlijke bloei van Dragten begint
mei het jaar 1641. Toen werd er, op den 5 October, tus-
schen de ingezetenen van Zuider- en Noor der-Dr agten, ter
eene, en zekeren PASCHIER HENDEIKS BOLTJEMAN, koopman

en solliciteur te 's Gravenhage, ter andere zijde, een Con-

te Dragien het geval niet was, en ook, wegens de sterke
helling van den grond, niet zijn konde. Waar thans Drag-
ien gelegen is, moest dus voorheen het geheele moeras zich
ontlasten. En derhalve is het ook allerwaarschijnlijkst, dat.
aldaar, in vroegeren tijd, slenken of geulen of, -in de land-
taal , - dragten geweest zijn, waar langs het water naar de
Smalle Ee afvloeide.

(*) Chronyck van Friesland, M. 158.
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iraci gesloten, waarbij bepaald werd, dat BQLI/EMAN, tegen
het genot van een vierde der veenen, en van tollen, zoude
maken en graven, en ten eeuwigen dage onderhouden, » een
s scbipsloot ofte grifte, zullende aanvang nemen van het
» coningsdiep tot aan en in het hooge veen (*)." Na het
graven van deze vaart, die reeds in het volgende jaar tot
aan het tegenwoordig' gebuurte was opgelegd , begon Drag-
ien 'm bloei en welvaart spoedig zoodanig toe te nemen, dat
men zich in het 'kerkelijke reeds in 1666 van Kortehemmen
en Boornbergum afscheidde en een eigen Leeraar'beriep (†) .
De dorre gronden, met veen bedekt en met heide begroeid,
veranderden nu van lieverlede in vruchtbare weilanden en
korenvelden , hier en daar afgewisseld door welig groeijende
hosschen, Aan weerszijden van de vaart verrees eene rij

(*) Op den 2 Februari;' 1613 is er tusscben de ingeze-
tenen van Noorder-Dragten , en JELLE- en GOSLYCK PIETERS ,
van Leeuwarden, een Contract gesloten tot bet graven van
éene vaart naar de hooge veenen van dit dorp. Deze vaart
is evenwel nimmer, volgens het Contract, tot stand gebragt.
Zij loopt slechts tot aan den hoogenweg. En hoewel ouder
dan de vaart in het gebuurte, heeft zij echter tot den bloei
van Dragten weinig toegebragt. Op de oude kaarten komt
zij voor onder den naam van Jelle Pieters sloot. Tegen-
woordig draagt zij den naam van Klettenster- of Kleuter-
vaart , naar het gehucht, de Klettert, ouder Opeinde, tegen
den noordergrens van Uragien, waarbij zij gelegen is.

(†) Ds. BOSSCHA heeft daaromtrent in het kerke Ledema-
ten Boek van Boornbergum de volgende aanteekening gemaakt:
» Sedert de laatste sijn dood (namelijk srXTUs GELLII, die
in 1666 aan de pest overleden is) , heeft die combinatie op-
gehouden , rollerende van de Noordier- en Zuider-Dragten.
na de K: Hemmen en soo tot B: Bergum, daar een opka~
mer in 't boerehuis was tot studeren, om te blijven, te gaan
en komen, wanneer 't hem gelegen mogte zijn."



Imîzen, die zich aüengskecs noord- en zuidwaarts langs de
dwarsvaarten uitbreidde. En honderd jaren na het opleggen
der vaart werd in het midden van deze huizen eene nieuwe
kerk gesticht, uit en in pjaats van de twee oude, in de
boerenstreken (*). Zoo van jaar tot jaar in bloei en wel-
vaart toenemende, is Dmgten eindelijk opgeldommen tot
het grootste dorp van de Provincie Friesland, tellende meer
dan 600 huizen, en eene bevolking van ruim 4000 zielen (†)«

Tegenwoordig is Dragten alleraangenaamst gelegen. De
Vaart, die haar begin neemt uit de Dreit, aan de Smalle
Ee'ster zanding, doorsnijdt de plaats, in eene regte lijn,
van het westen naar liet oosten, deelt alzoo Noorder- en
Zuider-Dragien van elkander, en strekt zich vervolgens,
mede door zijkanalen, heinde en verre, zelfs tot in de Pro-
vinciën Groningen en Drenthe uit. Aan de vaart sluit de
bebouwde kom, met geplaveide straten. Deze kom bevat
ruim 260 huizen, en vormt een kruis, waarvan de vaart de
grondlijn is. Langs de overvloedig met boomgewas bezoomde
wegen, zuid- en noordwaarts van deze vaart, en langs eene
schilderachtige dwarsvaart, ten oosten van dezelve, zijn,
aan weerszijden, boerderijen en andere gebouwen verspreid,
waaronder, aan den zuider-üfjkweg, met name mag genoemd
worden het slot van den Hoog Wel Geboren Heer, Baron
VAN HARiNXMA THOE sLOOTEN, met deszelfs fraaijen en

smaakvollen aanleg, Meéf oostelijk is een gehucht, de Cofri-
pagnie genaamd, dat zeer boschrijk is. Terwijl, op eenen
afstand van ongeveer een vierde uur van de bebouwde kom,
aan de wegen, ter plaatse, waar vroeger de oude kerken

(*) In 1743.

(†) ö p den l Jamarij 1837 beliep het getal zielen 4165.

•6 *
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gestaan hebbesi, de begraafplaatsen gevonden worden, die,
met opgaande hoornen beplant, voor het minst geen afschrik-
wekkend gezigt opleveren.

In het jaar 1812 werd .Dragten verheven tot eeae afzon-
derlijke Gemeente, hetwelk heeft stand gehouden tot den
jare 1.817, wanneer, met de herstelling der Grietenijen, even
als van ouds, de dorpen Noorder- en Zuider-Dragten wer-
den terug gebragt tot de Grietenij Smallingerland. Kort
daarna is Dragten verheven tot de hoofdplaats der Grietenij,
en prijkt het thans, als zoodanig, met een fraai Grietenij-
Huis.

Be grond bestaat uit aand, meestal gemengd met veenstof.
Eigenlijke veengrond wordt er zeer weinig meer gevonden,
Aan de oost- en zuidzijde is, hier en daar, nog een weinig
heide.

De voortbrengselen van den grond zijn voornamelijk rogge
en boekweit, bijkans in dezelfde hoeveelheid, terwijl kool-
zaad, haver, aardappelen, vlas en boonen hier mede ver-
bouwd worden. De landman hier algemeen het vereenigd
bouw- en grasland-stelsel volgende, wordt hier tevens veel
boter gemaakt. Daar bij leveren de bosschen, de wegenen
de wallen der landen onderscheidene soorten van kaphout
op, waaronder eik, berk en eis als het voornaamste mag
gerekend worden.

Het klimaat is hier warmer dan op de kleîslreken, en
doorgaans gezond. Het middelbaar sterftejaar, berekend
over de laatste 20 jaren, is 38. En gedurende dien tijd heb-
ben de geborenen en overledenen tot elkander gestaan als
9 tot 5.

De inwoners zijn nog echte Friezen, Hoewel sedert on-
ÎMHigelijke tijden het onderwijs op de scholen alleen in het



Hedei'duilscïi plaats heeft, en, litj geschriile , ook ailes
daarin behaudeid wordt, bezigen zij evecwei , in liet dage-
h'jksche leven, altijd hunne oude, eerwaardige en scîiooae
moedertaal, het Friesch!

Behalve in den landbouw en de veeteelt, vinden de inwo-
ners hun middel van bestaan in den handel, in fabrijken en
trafijken en in ambachten en hanteringen. De handel in
granen is hier zeer levendig; en behalve andere fabrijken
en trafîjken vindt man hier 3 Scheepstimmerwerven, 3 Kalk-
brandei'ije;i, ï Houtzaag-, 1 Pel- en Run- en 1 Korenmolem
In het voor- en najaar is er eene bioeijende kermis, waarop
veel handel plaats heeft in vee : de herfst--kalver-markt vooral
is beroelnd* Als een bewijs van Woei en vertier kan ook
nog dienen, dat er geregeld veerschepen varen op Amster-
dam, Harlingen, Leeuwarden, Sneek en Akkriim.

He inwoners belijden allen de Protestantsche Godsdienst.
De Hervormden en Doopsgezinden hebben er ieder eene
nette kerk: in de eerste vindt men een fraai orgel. Voor
het lager onderwijs bestaan er vier uitmuntende scholen,
waarvan één is ingerigt voor 300 leerlingen. Tot uitspanning
en geestveredeling heeft men er lees- en zaüggezeîschappen»
E B , waar Dragten roem op dragen mag, men vindt er een
Lloeijend Departement der verdienstelijke Maatschappij : tot
nut van 't algemeen, hetwelk, behalve het nut en geooagea
van deszelfs leden, cok dat der minvermogenden krachtda-
dig bevordert door eene spaarbank en twee openbare, wel
iugerigte en weivoorziene, leesbibliotheken»
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De zon ontwijkt de blaauwa hemeltransen f

Haar lichtstroom vloeit in d' onbewogen vloed;
Zij brengt voor 't laatst, met de ondergaande glansen 5

' t Benedenrond een schoonen afscheidsgroet*
Met welk een pracht stijgt zij ter kimme neder,

Omgord met goud en enkel majesteit |
Daar zinkt ze weg t . . . wij zien u morgen weder $

Thans is uw bed in 't golvend rijk gespreid.

De scheem'rîng daalt; de koelende avondwinden
Omstoeijen nu de toppen van 't geboomt';

Zij ruischen zacht in 't loof der hooge linden,
En langs de zee, die klotsend strandwaarts stroomV

De zoete geur der toegeloken rozen
Verspreidt hun vlugt op donzenwieken rond 5

Zij huppelen, met dartel minnekozen,
Langs beemd en weî, bedauwd door d' avondstond.

Maar de avond vliedt en 's avonds lieflijkheden 5
De nacht ontrolt zijn vonklend sterrekleed,

ISn sluipt op de aard' met verenligte schreden ->
Hem volgt de slaap, de gusser van het leed.



!î Heelal wordt stilt geen wind strijkt door de boomea?

Noch wiegt op 't veld de volle korenaar;
Noch piept in 't riet der vlakke waterstroomen -

Ook hij, hij rust - liet nachtlijk uur is daar.

Vaarwel, o zon! wier gouden avondstralen
Verduisterden, ia 't diepe golvenrijk;

Vaarwel, o stond! wanneer de nachtegalen
Het somber woud vervullen met muzijk.

Ik groet u , nacht! uw helder stergeflonker
Lofzingt mijn lied, in 't stilte kweekend uur;

De harptoon rolt, voor 't laatst, door 't plegtig donker ,
De zanger rust, ia de armen der natuur.

Èeeuwardtn*. M. H. DE GRAAFP.



(VICTOR HUGO , Oricntales.y

Ende ick hoorde eene groote stemmu
Openbaring XVI. 1.

?k Zat onder 't starrendak, bij ' t murmlend golfgewemel.
Geen zeil bedekte 't meîr, geen wolk betoog den hemel.

Mijn oog was boven 't stof der nietige aard' gericht.
En woud, en berggevaart, en wat deze aard' mag dragens

't Scheen al, in 't zwijgend uur, de zeeën te ondervragen
En 't zilverstralend heraellicht.

En 't maatloos starrenheir, verspreid aan de effen transen,
Sprak, met gebogen kruin, omstraald van reiner glansen,

In sombre liarmonrj met 't helder blaauwend meir.
Dat , door des windtjens aâm met vlokkig schuim omdolven t

De zilverblanke kuif deed neigen van zijn golven:
't Is God de Heer, 't is God de Heer!

1836. 5. / • VAjr axir BERSM,



JKors et fugacem persequitur virumt
Nec parcit imbeilis juventae

Poplitibus, timidoque tergo.
Virtus, recluckns immeritis mori
Coelum, negata tentat iter via:

Codusque vulgares et udam
Spernit humum fugiente penna*

HOB.ATIÜS. *)

Onder in 't Rijk der Schimmen, niet nachtlijke schaduwB'
omgeven,

Diep in de plegtigste stilte , te midden der eenzame puinen-
Van een vernietigde wereld , teek'nen van dood en verwoesting,
Heft zich de lin eens Eijkshofs , in droevigen luister, naar boven.
Vroeg, in den morgen der dagen, op eeuwige rotsen gegrond»

vest,
Tart het orkanen en donders, en boort met ontzettende stout--

beid
Dwars door de scheenirende kreitsen. De zwarte banieren der-

zege
Wapp'ren omhoog van de toppen der eeuwen vermeldende

transen*

*} Lü>. III Ode II,
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t Sombere zwart van liet lijkfloers dekt er de wanden. De

welfsels
Rusten op rijen van zuilen, uit zamengestapelde beendren.
Eenzame plegtiga stilte, gelijk aan het zwijgen der graven,
Zweeft door gangen en zalen en troont op den somberen zetel.
Dit is het Hof van den Vorst, die magtigen rukt van de troonen,
't Purper van Tyrus verwisselt in't droevige zwart van de lrj k—

kieur,
En de paleizen der Grooten herschept in verlatene puinen.

Zoon van den eeuwigen nacht, waarmede zich de afgrond om-
wikkelt ,

Steeds de geheimen zijns Erfrijks d' oogen der wereld ver-
bergend ,

Koos bij zijn zetel in 't donker, zijn rijkshof in nachtlijke
scheemring.

Dienaars, snel als de stormwind, staan er geschaard om den
zetel,

' t Oog op den Grootvorst gevestigd, vaardig de ontvangen
bevelen,

Uit eene onzigtbare wereld, den zonen des stofs te verkonden.
Zij, die gereed staan, Pelgrims, moede van 't lastige zwerven r-
Neder te leggen ter rust, op de peluw der zalig ontslaapnen,
Vangen den optogt aan, onder lieflijk ruischende toonen
Eens hoogren vredegezangs, in wegsmeltende teêrheid ont-

boezemd,
Dat in der stervenden zielen, vaa ver reeds, grootsche gedach-

ten,
Hooge bevindingen, nooit nog gevoelde verwachtingen uitstort.
Maar de genanten des Rijkshofs - als de Monarch hun den last

geeft,
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Vöedsterzonen der wereld uit de armen des afgods te rukken ;
Of de vermeetlen, in opstand tegen den Koning der eere,
De ijzeren boeijen te omknellen, verbleekt en verstijfd van àett

doodschrik, -
Dezen ontrollen, op 't voorplein, driftig, de onstuimige wieken;
Boren zich ijlings , op meer dan der arenden pennen gedragen ,
Door de van d' optogt ontzette kreitsen, en dondren, van ver

reeds,
Angst in der stervenden hart^ bij het slaan der geduchte ba-

zuinen.

Bergt u in schansen van Bábd, en plaatst om uw sponde eene
lijfwacht,

Grooten der wereld, en waant, achter koperen poorten, u
veilig; -

De englen des doods achten schansen, noch koperen poorten ̂
noch lijfwacht:

Neen, eene onzigtbare hand ontgrendelt den toegang, en
baant hun,

Midden door digte trawanten en lijfstaffieren, den doortogt
Tot in de binnenste zalen van marmer en schittrenden jaspis*

"Waar woestijnen en waalren, gebergten, vulkanen en rotsen
Troonen en Magten bepalen, - 't gebied van den Vorst der ont-

binding
Heeft onzen aardbol ten rijk, hare uiterste luchten tot grenzen.
"Wij zen van Scytie, twist met de zonen van 't schrandere Egypte;
Staaft, met onwrikbare gronden, den roem uwer hoogere

aloudheid; -

't Rijk va» den Yorst, wiens zetel verrijst in ontzaggelgk
donker,



Tek" zijne jaren van Adam, den morgen der wordende wereld*
Troonen der niagtigste staten, verrijst, als waart gij verheven
Boven het ijzeren noodlot, dat schepters en kroonen ver=>

plettert ; -
Even als die van Karthago, van Tyrusen't steigrende Babei,
Stort gij welhaast in verwoesting', en doolt er de plek , waar gij

prijktet.
Eenzaam en mijmrend een pelgrim, uw luister herdenkend, ia

't ronde.
Maar het gebied van den Rijksvorst, op wien alle koningen

staren,
Vreest voor aanval, noch oproer, noch zamengezworeue

magten;
Ween, voor alle eeuwen bevestigd, grondt het^ op 't puin van

de rijken,
Eeuwigen aanwas in magt, en voleindt zijne grootsche triomfen
Niet, dan bij 't krieken des daags, waarop Heerschappij en en

Magten
Zegebanieren en lauweren, kroonen en schepters eerbiedig
Neer zullen leggen voor Hem, wiens troon, bij der werelden

slooping,
Vast staat op eeuwige zuilen, gegrondvest op da Almagt des

Heeren.

Buigt u, dielroonen verovert, vernedert u, heerschers der aarde,
Voor den Monarch der vernieling - wi't gij als Babels verwaten
Vorst, bij d' ontzettenden ingang in't rijk, waar geen kroonen

meer flonkren,
Eens, om uw' val, niet 's aardrijks bergen van vrolijkheid

liupplen
Zien, en de scliimmen der koningen, rijzouclc vwt liunue troonen.
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r U , Bij 't ontmoeten , bespotten : Ook gij ah een iegelijk onzer!
Volken en Natiën, knielt! geeft eer den doorluchtigen Koning'.
Al gij bewoners der aarde, gij geesten in kerkers gekluisterd,
Tot de verheven paleizen der hemelsclie vrijstad geroepen,
Y^eest zijnen ijzeren schspter en beeft zijne regten te schen-

den.
Sluit met hem !t heilig verbond eens nimmer verstoorbaren

vredes! -
Maar neen, vreeEt voor Hem niet; knielt neer voor den Heerscher

des levens ?

Die den triomf op zijn magt,-op den dag zijner wederverrijzing
Uit het verzegelde graf, voor de oogen der wereld behaald heeft,
En die de sleutelen draagt van het Rijk, dat de G-eesten be-

wonen.
Bidt Hem uw namen te schrijven in 't zalig gedenkboek des

levens;
Yoîgt zijne rijkswet, en huldigt zijn alles beheerschenden

schepter:
Dan daal' eenmaal de avond, omstuwd met het donker der

graven; -
De Englen des doods, uwe dienaars, voeren u , op hunne

vleuglen.
Midden door de eenzame ruimten vaa 't schaduwenrijk der

ontslaapnen,
Over de diepten des afgronds, vreeslijke diepten der Heile,
Tot naar de uiterste grenzen, waar 't Lichtrijk , met troostende

glanzen,
't Eeuwige Oosten bepurpert, doorwaaid met hemelsche

luchten.
Daar, daar wachten u de Englen ter optogt naar hooger ge-

westen ,
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Die, onder 't trillen der harpen, en 't zingen des grooten triomf-
lieds :

» Zalig zijn zij, die verwinnen; de dood zal niet over hen heer-
schen!"

ü , als gezalfden begroeten , en, onder 't geklank der hosanna's,
Wijden tot burgers der stad Gods, liet hernelsch Jeruzalem

boven,
Waar geene droef heid meer heerscht, geen rouw zich vertoont

op de straten;
Maar onuitspreeklijk gevoel eens hoogeren, geestlij ken levens
Wegsmelt in diepe verrukking, en, met de verheerlijkte scharen,
Looft en aanbidt in haar tempelen, alle de tijden der Eeuwen.

St. Jacobi Parochie, W. DE JONG , JACOBSZ.
• 1837.



Scherne Wybe die de ljoe goed en quae beide.

WYEE SJOERBS VAN &ROUSTINS, dus geheeteii naar zijne
grove, zware, Stins (*) te Engelum, werd bijgenaamd
Scherne of gcschorene, WYBE , wegens zijne geschorene
kruin (†) , daardoor afwijkende van de gewoonle der Frie-
sche Edelen, welke lang haar droegen. Deze Seherne WYBE
deed den menschen goed en kwaad beide, luidt het spreek-
woord , hetwelk gebruikt werd, als men iemand wilde aan-
duiden , die veel goeds maar ook veel kwaads deed. En
dit was bet geval met WYBE SJOERDS. Gevaarlijk voor zijne
vijanden, heeft bij hun veel kwaads berokkend, doch gul-
hartig jegens zijne vrienden, bewees bij hun veel goeds.
Het was zijne gewoonte, zich somtijds te verkleeden s

(*) Zijn vader SJOERD VAN GROTJSTINS bad dien naam
aangenomen voor dien van SIRTEMA, welk geslacht de Stins
had gebouwd.

(†) Dit blijkt uit het gedicht van Dtrco VAN MARTJBNA J
•onder deszelfs afbeeldsel geplaatst:

VIBIVS A G-B.OVSTINS, radendi verlids author,
Hoc habitu,, hoc vultu, dam superesset, erat.

Ut noçuit multist multis sic prof uit idem;
Non voluit pravus, nee bonus csse nimis.
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schietende nu eens monnikskleederen, dan eene Loeren pij
aan, nu eens als een gemeen ruiter, dan weder gekieed als
een bedelaar, in Leeuwarden en Franeker Tontkiwalende,
om onder die vermomming te beter achter de geheimen van*
zijne vijanden te komen. Hij behoorde tot de voornaamste
Edelen onder de Vetkoopers. In den vorigen Jaargang , bij
de behandeling van het Spreekwoord: SWOBS Lauwe, is ge-
meld, dat hij op eene bedriegelijke wijze werd gevangen
genomen. Ten gevolge daarvan werd door de belegeraars
van B-ottinga-huis met SWOB SJAARDEMA een vergelijk ge-

troffen , en Scherne WYBE, na verloop van eenigen tijd,
tegen TJAIÎRD GROESÏRA en zijne huisvrouw uitgewisseld.
YVYBB intusschen over het voorgevallene ten hoogste ver-
bitterd, steunende op zijn sterk huis te Engelum, en op
den bijstand en de inagt van zijne vrienden, de Vetkoopers,
wreekte zich, niettegenstaande de bezworene Artikelen van
vrede, zoo veel hij konde, op de Schieringers te Franeker;
doch siKJCE SJAAKDJÎMA , SWOBS broeder, hierover vertoornd^
belegerde met vele ingezetenen van Franeker, de boeren
uit de naastbijgelegene dorpen en eene hulpbende van Leeu~
warden, welke eene . grove busse met zich voerde, het
kasteel te Engelum, waarbij WYEE , welke voor een blind
venster stond te beschouwen, wat daar buiten omging,
onvoorziens werd doodgeschoten, waarop zijne knechten de
Stins overgaven, die door de overwinnaars tot den grond
toe werd geslecht.

Een ander Spreekwoord, hem betreffende, luidt: II iz
yen man.az Scherne Wyhe, onfoeg aef niemendal. En hij
zelf was gewoon te zeggen, neat to froed, neat (o tjoed.
Miei te goed, niet U kwaad.
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Oone friesche peieele is de folie byt.

Het woord peteek, petielle, patele beteekent een' schotel,
eene pan. In it aade Friesche Terp leest men: » in de gas-
teryen deed hy (ADEL) de geregten by malkander in een
grooten Schotel leggen, en belaste dat men uit een grooien
Hoorn zoude omdrinken. Waar van wy noch zeggen, de
Friesche Pateele, en de Friesche Hoorn, en by zommige
Gilden noch in gebruik." En GABBEMA in zijn Verh. van
Iiceuw. schrijft: » met een volkomen vergenoeging stelden
de Friezen, uit een oud herkomen , gastmalen aan ; in welke
twee langgopleegde gewoonten uaauw werden gadegeslagen,
narnelyk : de Friesche Schotel, bestaande uit veertien gereg-
ten ; (andere tellen dertien; en dit vind ik in grijze boeken)
en de Friesche Hoorn." Doch welke die geregten waren,
wordt niet opgegeven. De Friesche Schotel bestond uit de
volgende dertien geregten :

1.
2.
3,

, 4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Schincke.
Pyckel/Iesck.
Speek en
Lyre,
Spialt reekte tonge
Schiepsbout,
Bar ge voeten.
Barqe holle*
Barge rig.
Bar ge ribspier.
JJ'irsleû:
Sivansbout.

13. Eynfuwggel uwttet sât.
Daar vvas dus we! eene goede beet aaa!



Onwillige breiden is kwea dounsjen io leren.

Onwillige bruiden is kwaad dansen te leer-en, Hiermede
komt overeen het Spreekwoord: met onwillighe honden is
quaad kazen vanghen, hetwelk SPIEGHJSL heeft. CATS zevl
in zijne Sin- en jachtspreucken :

Daer baet geen smeken, bidden of vragen,
Met onwillige honden is 't niet te jagen.

Men bezigt het van mensclien , die tegen zin en wil aan
eenig werk gesteld worden. Anders is gewillige ar beid maar
half werk.

Nin ting /ney 'er haesi az flien io faen.

Woordelijk vindt men dit spreekwoord ook bij EREDERO
in het Moortje, bl. 57: giera ding mitten haesi as vloon tt
vangen; en bq CATS in eerliclic fryagie, onder het zinne-
beeld :

Geenpaerle dient by nacht gekocht,
Geen vryster by de kaers gesocki.

Insgelijks in kaesiigheyd en iyd te verwachten, waar hij onder
het zinneb. de naeyer die geen knoop en leyt, verliest syn
stceck, zegt:
Sie! wie dat eenigh dingh met vreugt begeert te plegen,
Die moet, eer hy begint, syn gronden overwegen,

Hy moet niet io der yl gaen vallen aan het werek,
Niet doen in syn bedryf, dan op een vast gemerk;

Want al wie met 'er haes†. iet poogen aen te vangen,
Die krijgen in 't gemeen een paer beschaemde wangen;
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Nu vrienl! gae uwes weeghs, msev Iet op raynen raet,
En macckt, al eer ghy naeyt, te knopen uwen draet.

Het Spreekwoord leert, dat men alle dingen met omziglig-
Iieid zonder overhaasting behoort te verrigten.

Verzint, eer gij begint.
Haastige spoed is zelden goed.

't Iz de yenc hmvn leed, dat de oore yne koken sjogt.

Bij SPITGHEL luidt dit Spreekwoord :
't Is den eenen beedler leet, dat d' ander voor de deur e

staat. (*)
Het doelt op nijd en afgunst.

Ont de hicke iz f enne daam rint oer al schiep in laam.

In WA ATZE GRIBB Brilloft leest men : as dy hicke f enne
•daam is, rinne de schiep yn 't wyld Bij BREDERO in JRWd.
en Afph. » Vaar is uyt, Moer is uyt, het heek is vanden
dam " Het is ontleend van het srliuthek op een' dam ge-
pîaatst, om de beesten te keeree Men wil met dl* Fp•?«]{-
woord te kennen geven, dat, wamieer liet hoofd of hr.l
bestuur in eene huishouding ontbreekt, schade en wanorde
daarvan niet zelden de gevolgen zrin. Hiertoe behooren
ook : wen moet het schaap voor den dam schutten. Ais er

(*) Cf. HFSToB. Oper. et Ä vs. 25, 26,
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één schaap over den dam is, dan volgen de anderen, ^áls het
hek van den dam is, dan loopen de varkens in 't koren. Als
de kat van huis is, dan hebben de muizen haren vollen loop.
Het Is eeiie wijze les vau Vader CATS :

Bluscht -tte vonken voor • de vlam,
Schut de schapen voor den dam.

Ont beteekent niet alleen zoolang, totdat, maar ook wan-
Jieer, als, zoo ras, gelijk blijkt uit de volgende Spreek-
v/oorden, weike met dit woord aanvangen:

Ont de bern yten habbe, soo wollese weerom ihuwz.
Ont yen ting opt heagst iz soo mot it buwgge of borste.
Ont my de wal ont giet soo hád ick my oont Jïotgen.
Ont yen schiep blatert soo blaterese allegearre.
Ont et keaj fordroncken iz soo decki me de saed*
Ont me tio seyt den mienime de kinnen allegearre.
Ont de quae wyven onibyien habbe wirtet moy v/aer.
Ont 't spil op 't best iz heartme io scheden.
Ontet cd baernt soo baernl it weiler naet.

Fjouvier lottre Meare Ijeap-ayen opyenfenne-herneynyennest.

Vier gelouterde %uivere kievits-eyeren op een hoek lands in
eV«|nest.

Deze spreekwijze gebruikten de Friezen, om den VTeem-»
deling van den inboorling te onderkennen, bepaaldelijk toen
zij in het jaar 1500 den Hertog HENDRIK van Saksen Ie
Frantker belegerden. Die deze woorden niet met de Ter-
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eisohle vaardigheid konden uitspreken, al de Saksers úer-
hiiivu , die ia hunne handen vielen, werden zonder genade
verdronken»

Ljeap beteekent kiçpii, van Ijeappen, loopen f snel loopen,
springen. Snelle beweging is aan de kievit eigen, GYSIJ.
SAP. noemt het eigenaardig' draaijen, fal. 73 : Hier draeyt in
Ijeap. Van dit woord zal het dorp IJppenhuizen, oudtijds
jFCobunderhuizen geheeten, zijnen naam hebben, wegens de
menigte dier vogels in dezen oord. Kobunder beteekent
insgelijks kievit.

f enne is » een stuk weüands nabij de boerewoning gele.»
gen." Het woord komt onder anderen ook voor in het
Spreukje :

Minne, Minne,
Rini hinue,
Neye finne;
Kry et kealtje by !e stirî
In lit it riune.

Name, herne, home, is » een hoek, uithoek, punt,
spits uitstekende hoek." Verkieinw. fiern/ce, boekje. Tn de
uitspraak wordt de r flaauw gehoord. In w. GRIBB. BrilL
leest men: ick wyt wol, dir stracx ormne herne, d- i. ik weet
wel, daar aanstonds om dei] hoek. Veîe dorpen gaan op
dit woord uit., als : Avenhorn, Sarsingerhorn, Oudshoorn ,
Noordhom, Zuidhorn s en in Friesland : OudeRorne, Has-
kerhorne, Nijehorne, Ter home enz. Ter horne d. i. aan
den hoek. Ter geeft zoo veel te kennen als aan of bij ,
wanneer men van plaatsen spreekt, Het huis ter heide, d,i6

aan of bij de heide.

A, WASSENBER.GK-
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Broagjend drjieut de tjust're nacht
Wei op feale wjoeken,

Wylts de doddige yerde wacht't
Op ien nij ontloeken.

't Schiemm'ret oonne azuerne-trans
Fenne nucht'ren hymmel;

Flaeu sjogt 't eag, de fjieiden lans,
Seaftkes 't eerst gewymmeL

Der ontsluet de blonde Auroor,
Mei har purp'ren fîrrger,

Yn it east de goune doar
Foarre dey-ooobringer.

Gloarre-gleansen sjitte yn 't rooaj
't Nachtlyk floers fordwynet;

't Sinne-strieltje patt't de groon,.
Dq yn daeu nog kwynet.
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Blom !!i t>led ontplooit svn niooi,
Wer sa'n strieîtje flikker't;

!t Gers het sels ien sciener tooi,
Der 't feu perels biikker't.

't Djsar, op 't fjie!d, forheuge ontweitst,
Bleat in bolt in wringsjet;

't Foegelt, dat him biy forraeits't,
Tjilpt in queakt in klinsgjet.

't Loftrom droant fen 't klokgeboni ;
Frolyk kraeit de hoanne ;

Libben, vvilie is 't yn 't roon-om;
Wolkom ! ierre moarnae!

.3. Ö-. TAM BLOM.



In 't heerlijk dal, waar Willem Teil
De vrijheid aan zijn Vaderland
Met eede zwoer, en ook 't herstel
Dier vrijheid moedig bragt tot stand:
Waar lang die vrijheid bleef bewaard,
Als 't schoonst geschenk van God op aard:

Waar 't heilig regt met gouden stift,
Gedreven door een hemelsch vuur ,
Het volk was diep in 't hart gegrift
Door de eeuwig werkende natuur;
Waar men in moed en deugden rijk
Den mensch hield aan den mensch geiqk;

Daar had een twist het stil gemoed
Van HUGO en JOHAN verstoord :

Twee Landbewoners braaf en goed,
"Wier trouw en vlijt aan elk bekoort;
Maar wien bij noesten arrebeid
Slechts 't daaglijksch brood was toegeleid.
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Een kampje lands was 't gansch vsrsahiî:
Maar 't lag hun beiden tot gerief:
En schoon men twistte tegen wil,
Elk had zijn regten even lief,
ER toch vermijdde men 't Geregt
En 't twistgeding bleef o-beslecht.

Dan eiad'lijk dringt en drijft de nood
JOHAN tot voor den Begterstoel;
Het woog op 't hart hem zwaar als Jood
Maar eerlijk, zuiver was zijn doel.
Hij keert en kondigt nue-o aan,
Op morgeu voor 't Geregt te staan.

» Hoe nu?" was 't antwoord, » neen JOHAN!
» Gij ziet, mijn koren staat te veld,
» Bedenk dat de oogst bederven kan,
» Daar lucht en wind ons regen spelt»
» Op morgen dient geen tijd gespaard,
» De voorraad moet bijéén vergaard;

3) Ga gij alleen , bepleit uw zaak
» En handhaaf tevens ook mijn regt,
» Gij kent de reen , die 'k u zoo vaak
» Ln mijn belang heb voorgelegd :
» Spreek voor den Regter, handel wel!
» Dat bij in Gods naam vonnis veli'!"

JOHAN voldoet aan HÜGO'S wil,

Verdedigt beiden even zeer; -
Hij keert terug bedaard en stil,
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Hij komt nog voor den avond weer.
Hij spreekt: » o HDGO ! 't is beslecht;
» (iij triomfeert, u is het regt!"

» Deze uitspraak is mij weîlekom."
Zegt mulo . » Ze eindigt mijn verdriet,
» Het land is dus mijn eigendom,
» Maar ik begeer en wil het niet,
» Of gi] ontvangt, mijn vriend JOHAN
» Zoo lang gij leeft de vrucht daarvan,"

{Gedeeltelijke navolging.) v. L.
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Een arme grijze, aan d' eindpaal zijner dagen,
Smeekt om erbarming in zijn droevig lot,

Naauw dat tot hier zijn stramme leen hem dragen ;
Verligt znn smart, ge ontvangt uw loon van God.

Mijn' ouderdom ziet ge in deez' grijze lokken;
Dit schamel kleed toont mijn behoefte u aan;

De voren, diep door mijn gelaat getrokken,
Zijn 't zigtbaar spoor van ineuig' zilten traan,

Het prachtig buis, met hoog verheven daken,
Dat sierlijk praalt op gindsctien heuveltop,

Deed in mijn hart een blijde hoop ontwaken,
En 'k steeg verheugd het bergpad derwaarts op»

Ach 't lot is hard, dat de armoe is beschoren!
Als om een bete ik smeekte van hun brood,

't Gemeste dienstvolk, wars een beê te hooren,
Verdreef me en 'k vind geen toevlugt in mijn uood»

Mogt me uw herbergzaam dak tot wijkplaats strekken,
Fel giert de wind, 't is buiten nijpend koud.

Een span slechts zal mijn levensdraad zich rekken,
De rampen maakten vóór de jaren me oud.



Wiide ik de bron u van mijn leed ontdekken,
Dan, zoo nog deernis huisvest in uw hart .

Zou wis uw hand me een kleine gift verstrekken,
Terwijl ge een' traan zoudt wijden aan mijn smart.

't Is God, die 't kwade ons zendt; waartoe dan klagen ?
De hemel bragt mij tot deez' droeven staat :

Ligt doet hij u ook eenmaal d' onspoed dragen,
Een pak zoo zwaar als hij mij torsenen Iaat.

Een kleine hoeve, aan mij ten erf verbleven,
Was lang me een plek, waar 'k blijde dagen sleet;

Maar, ach! 't geweld heeft wreed mij uitgedreven,
Terwijl mij 't vuur mijn have derven deed.

Een dochter, eens mijn vreugde en hoop in 't leven,
Scheurde een verleider wreed van 't vaderhart;

Yerraân, veracht, 't gebrek ten prooi gegeven,
Vindt ze eerst in 't graf den eindpaal van haar smart,

Een tsedre gâ, die trouw me eik leed hielp dragen,
In 't bitterst lot me een troostende engel scheen,

Bezweek op 't eind, door zooveel rarnp verslagen,
En liet me op aard' met mijne ellende alleen.

Ach! toon een' arme, aan d' eindpaal zijner dagen,
Erbarming in zijn deerniswaardig lot.

Wiens stramme leen hem tot uw deur naauw dragen ;
Verligt zijn smart, ge ontvangt uw loon bij God.

Xaar het Engeîsch.) W. SCHEPERS',
Mecrenvecn, 1837»,
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Als de schoone lente praalt
Met haar hloemfestoenen.
Boven ons de hemel lacht,
Bosch en velden groenen,

Als der Nachtegalen lied
Klinkt met zoet vermogen,
Heel de schoonheid der natuur
Ons houdt opgetogen;

O! dan is het leven zoet
In haar sclioone dreven,
Schittrend dan de blijdu droom,
Dien wij vleuglen geven,

Yleuglen van de schoonste hoop,
Ylenglen eener liefde ,
Die nog nooit het trouwe hart
Wreed en smartlijk griefde.
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Maar de lente gaat voorbij
Met haar bîoemsieraden ;
't Lied der voorjaarzangers Sterft
Op verschroeide bladen.

Heeter wordt de zomerzon
Zwarter wolken drijven,
Donders ratlen, die het hart
Doen van schrik verstijven.

Minder schoon is dan de droom
Van 't ontwikkeld leven.
En hoe rijp de vrucht ook zij,
Die de zomers geven,

O! bet is de lente niet.
Die het hart doet gloeijen ;
s t Zijn niet hare beelden meer,
Die ons kunnen boegen.

Jongling ! Schat dien leeftijd hoog,
D' edelste van 't leven ;
Laat hij zonder rijke hoop
Niet uw voet ontzweven !

Sier hem op, als 't voorjaar zich
Tooit met schoone bloemen ,
IVlet die deugden, die saet regt
Deze jaren roemen.

Houd uw hart van alles rein,
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Wat a diep zou smarten,
Als ge op 's levens verdren stroom
Stormen hebt te tarten.

Ja, bestraal hij, als een' zon,
U in rijper tijden.
Als zijn schoone droom dan niet
U meet- mag verblijden.

JDamwcuâet ARNS, DE JONG»
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Een vader had twee zodons tot naaste en eenigste erven,
CHRISTOFPEL had verstand, maar HANS was vreeslqk dom

Hij voelt, zijn einde komt; maar hij ziet vóór zijn sterven
Yol onrust en bedrukt naar zijn CHRISTOITEL om.

»Zoon," zegt hij , » zie de smart mijn boezem overstelpen;
}) Gij hebt verstand, helaas ! hoe zal het niet u gaan ?

»'k Heb in mijn geldkist hier, ach! mogt u dit nog helpen'
» Een kistje met juweelen staan.

:» Ziedaar! dat maak ik u alleen
» Het ov'rige deelt met u tweên."

CHKISTOFFEL staat verbaasd - hij zwijgt - zijn leden beven;
»Ach!" roept hij eind'üjk uit : » krijg ik zoo groot een deel.

i> Waar zal mijn broeder dan van leven ?
«Voor hem, voor HANS blijft dan niet veel!

» Haast staat hij arm en naakt, berooid en gansch verlegen.'
»Hij !" viel hem de oude man in 't woord,

»Hij heeft voor u , mijn zoon! een' overgrooten zegen,
HANS komt wis door zijn domheid voort!"

Naar GELZKUT. A. WASSIÏNBF.RGH.
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Een weîgemeste Schout, de schrik van alle boeren,
Wiens glad gespannen huid geen enklen rimpel droeg,

Moest zijn gevleeschten klomp naar 't naaste stadje voeren,
Terwijl hem 't matte zweet uit elke porie joeg.

Genaderd aan een beek, die door de regenvlagen
Zeer hoog gezwollen was, staat hij bedachtzaam stil,

En durft het kostbaar lijf niet in den vloed te wagen,
Maar vraagt beleefd eeu boer of hij hem dragen wil.

«Gestrenge Heer, beveel! gij ziet uw knecht dienstvaardig;
»Ik ben uw ros, uw os, uw ezel, wat niet al; -

5'Mijn grove schoud'ren zijn dien dierb'ren last niet waardig,
«Die ik, o groot geluk! thans moedig torschen zal."

De welgespierde knaap draagt 't Opperhoofd voorzigtig;
Die midden in de beek hem zegt: » Mijn brave zoon!

»De dienst, die gij bewijst, is waarlijk mij gewigtig
»En worde ik weder Schout, ge ontvangteen dubbel loon."

Eensklaps stond 't lastdier stil, en sprak tot zijnen ruiter:
«Wat zegt gij daar? gij zijt dan onze Scbout niet meer ?"

» » Neen vriend , eerst was ik Schout, en naderhand vrhbuiter,
» » Nu ben ik afgezet; beklaag uw' zwakken heer ! ""

Naauw had de vette gans dees klaagtoon uitgeblazen,
Of pof, daar smijt de boer hem in het stroomend nat,

En zegt: » Komt gij als Schout, weer op ons erfdeel azen,
»Dan draag ik u van hier, al was bet naar de stad."

Langbein gevolgd. v. L.
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ÏDRFÎLX,, de rijke vrek, in diepen slaap verzonken,

Zag vijftig gasten wel bij zich op 't ruimst onthaald;

Uit Cyprus was de wijn, d!e hun werd ingeschonken.

Terwijl de koslbre spijs op 't duurste was betaald.

Zich zelven ziet hij dáár in 't prachtigst zijner kleeren.

Verschrikt ontwaakt hij thans - de zuchtende XURPILL , »

En de angst doet hem terstond wel duizend eeden zweren 3

Dat hij, zoolang hij leeft, niet weder drooinen wil.

Naar HABEDORN. A. WASSENBERGII.
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Aan eenen leugenaar.

Gij moogt, zoo vaak gij wilt, zoo fijn als mooglijk, liegen,
Mij zult gij echter niet bedriegen.
Kenmaal slechts hebt gij mij bedrogen; -
't Kwam daar van daan - toen hadt gij niet gelogen.

Naar LMSSIMG-.

Op de cjéblankette VETULLA.

Gij schijnt nog jong te ïijn; maar elk bemerkt toch ligt,
Dat gij veel ouder zijt, VETULL' ! dan uw gezigt.

iVaar v. KLBIST.

De geneesheer.

»'k Hoor mijne zieken nooit zich over mij beklagen;"
Zeide een geneesheer eens. En 't antwoord was meteen:

i> 'k Geloof u op uw woord, zelfs zonder iets te vragen,"
« Want allen zendt gij hea naar d' and're wereld heen,

B Om dáár zich te beklagen!"



•BENIGE AANWIJZINGEN

TOOR H E N , DIE

BEZOEKEN WILLEN.

Wanneer de verschijnselen des tijds blijken geven, dat
de zucht om landelijke schoonheden te genieten in Ncda'lana
in de katste jaren aanmerkelijk is toegenomen, dan is het
niet minder duidelijk dat deze schoonheden weleeus met
verwaarlooziüg van den vaderlandschen grond in ver verwij-
derde oorden gezocht worden. Ik zal niet onderzoeken, of
men ook hierin de mode of den stroom der menigte volgt; -
ik zal niet vragen, of de smaak zulk eene eenzijdige rigting
genomen heeft, dat men zich naauwelijks ander schoon kan
voorstellen, dan dat door bergen , dalen en groote rivieren
gevoraicl wordt; - nog minder zal ik beslissen wat men
door schoonheid, altijd een betrekkelijk denkbeeld, te ver-
staan hebbe, om dien indruk te weeg te brengen en dat
genot te verschaffen, waarbij ons gevoel aangedaan, onze
smaak gestreeld en ons hart verhoogd wordt, dewijl dit alles
afhangt van onze bijscadere begrippen en voorstellingen en
van onze vatbaarheid voor dergelijke aandoeningen. Maar
het komt mij als eeu heilige pligt voor, om, wanneer wij
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3a«del-rjk~.sehoon-zoeksii engeraeîen willen, wijilanallënnirisfe
den vaderlandschen grend moeten miskennen en geenszins-
onkundig, mogen zijn aangaande die.oorden, welke wij, in de.
nabijheid van onze- woonplaatsen, wegens schoonheid van-
ligging, bebouwing, of-beplanting behoorden te vereeren.-
Overal toch. is er in >Gods, schoone- schepping voor den o p -
merker, die meer dan den lust-der oogen begeert, stof tot'
bewondering en verheerlijking van deo grooten Werkmees--
tar, die wel door veelsoortige,verscheidenheid den mensch
afwisselend genot aanbiedt, maar die tevens, wijsselijk, aan.
sommige plaatsen, die het oog door hunne vlakke ligging
minder streelen, eene hoogere voortbrengende waarde ge-
schonken heeft, dan andere oorden, welke, uiterlijk, door
Hem als ten aardschen paradijze* bestemd zijn.

Met regt moge de Geldersche bodem, de omstreken van
Kleef of de oevers van den Rijn het oog streelen en het
hart verrukken, - naar den maatstaf van de waarde en het
belang gemeten, bemerken wij Friezen, dat wij voor het
gemis van die schoonheden van den eersten rang in - de <
vruchtbaarheid van den vlakken grond eene ruime vergoeding
hebben ontvangen. En ofschoon wij nu het meerdere en
hoogere schoon der genoemde streken gaarne erkennen, zoo
bezitten wij menigvuldige schoonheden van den tweeden
rang, welke in vele opzigten aan onze eerste behoeften.
kunnen voldoen en welke wij niet verwaarloozen mogen.

Als men de provincie Friesland uit het oogpunt van:
schoonheid wil beschouwen, dan zullen wij het niemand:
euvel duiden wanneer hij den togt langs de onafgebrokene
weiden van het grootste gedeelte van Westergoo eenzelvig..
en vervelend noemt, of wanneer hij de wegen langs de
bloeijende bouwvelden van de noordelijke streken.gaarns,.
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met rijzig geboomte beplant zag; - maar hij verzuîme daai
ook niet de boschrijke streken van Tietjerksteraded, Dantu-
madeel, Beetsterzwaag, Oranjewoud, Oldéberkoop, Langv/eer
en inzonderiioud van Gaasterland in hunne waarde te schat-
ten. Naar gelang wij zulke oorden te minder bezitten,
moesten wij hen dus hooger waarderen, en het verheugde
înij daarom telkens, te bemerken dat de lust om deze stre-
ken te bezoeken, hoe langer hoe meer toeneemt. Ten aan-
zien van Gaasterland was dit inzonderheid het geval, en
herhaalde malen voldeed ik aan het verzoek van vrienden
en kennissen, om door de opgave van de te bezoeken oor-
den hun reisplan te regelen, en de schoonste punten aan
te wijzen. Dit is de reden waarom ik thans, als eene proeve,
de volgende meer bepaalde opgaven of aanwijzingen, waarbij
ik mij van alle zoogenoemde pittoreske beschrijvingen heb
onthouden , in dit Jaarboekje mededeel. Het ligt in den aard
der zaak dat deze aanwijzingen door sommige naauwlettende
reizigers onvolledig genoemd zullen worden; en dat anderen
eene andere koers of rigting verkieslijker zal voorkomen.
Aangenaam zal het mij zijn hunne aanmerkingen of hunne
aanwijzingen te ontvangen, om daarmede op eene geschiktere
plaats mijn voordeei te doen.

Het gaat met deze voorafspraak echter even als met de
voorgenoitiene reis : want

Wanneer men, uit het binnenste gedeelte van Friesland,
Gaasterland wil bezoeken, zal men zich eerst moeten ge-
troosten den langen afstand over het nette en bezienswaardige
Bolsward, het lange TForkum en het oude en karakteristieke
Hinddoopen af te leggen, zonder langs de onafgebrokene
vruchtbare weilanden en onbelemmerde wegen eenige be-
langrijke afwisseling ie genieten. Men vervolgt nu verdes



î î 9 ••

den weg langs deu voet van den brecden Binnen- of Siaper—
dijk, welke hier ten jare 1732, onder liet bejeid van den
verdienstelijken WILLEK. LOKÉ, ia drie raaanden tijds dooi'
2000 soldaten is aasigelegd, ter beveiliging van het binnen-
land, dat, tijdens de zeedijken door de wormplaag geteis-
terd werden, aan groot gevaar voor overstroom ing bloot
ïag. Voorbij de state Grovestins, de woning van den Griet-
man van liemelumer Oldevaarl en Noordwolde, nadert nieu
het uitgestrekte dorp Koudum, dat op het hoogste punt 24
voeten boven den zomerwaterstand is verheven en welks
nieuwe koepelkerk met hoogen toren zich reeds lang aan
bet oog heeft vertoond. Aan het oostelijk einde van dezen
heuvel ligt het landhuis Bovenburen, vroeger door den Hoog-
leeraar R, KOOPMANS bewoond, en aan de zuidelijke helling
bet nette buiten de Kamp, bijden wegnaar Galama-dammen.
Spoedig bereikt men deze sluis in den Slaperdijk, die hier
eene scheiding is tusschen de Morra, de Kuilaart en andere
groote wateren, langs welke men hier door naar en van de
baven van Stavoren vaart. Sedert deze sluis in den jare
1836 aanmerkelijk verwijd is , is zij voor de afstrooming en
de scheepvaart van grooter belang geworden, en biedt eene
draaibrug en eene nieuwe, bovea op den dijk verplaatste
herberg en logement in vele andere opzigten voor de behoeften
van reizenden in dit oord voldoening aan. Na hier het ruime
watergezigt over de uitgestrekte meren van den omtrek geno-
ten te hebben, vervolgt men den weg, met het oog op de
Gaaslerlandsche bosschen en heuvels, zuidwaarts (niet links
naar Rijs afdraaijende) naar het gehucht Hemelumer Nijcbu-
r.en, waar de Slaperdijk eindigt en de hellende zandgronden
een' aanvang nemen. Den weg regtsaf door de bouwlanden
inslaande, stijgt men al spoedig tot een vrij hoog puaî.
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waar wij het gezigt op het in de laagte liggende Hemelam:
met deszelfs net kerkje, op de bosschen in het verschiet.f,
en op de omgelegen wateren en dorpen bijzonder aanbeve-»
len, Hemelum bad vroeger zeker meer aacziens als dorp,,
toen het behalve de stinsen Galama en Epema aan de
noordzijde het stamhuis bezat van den beroemden JOACHIM,
HOPPERS. Opperste Raad en Groot-zegelbewaarder des
Kom'ngs van Spanje, en aan de zuidzijde van de kerk het
beroemde klooster van St, ODULPHUS van Stavoren was-
overgebragt. Voorbij de vroegere standplaats van dit laatste-
aanzienlijke gebouw, waarvan in de oneffenheid van den.
grond nog eenige sporen overig.schijnen, voert de weg,links
af naar het hooggelegen dorpje Bakhuizen,. dat alleen eens
Boomscb. Catholijke kerk heeft, waar de rijweg voorbij;
loopt.

Hier bevinden wij ons eindelijk in de Grietenij Gaaster-
land, en ook hier neemt de zandige heuvel een' aanvang,,
welke, eerst onder den naam van het Bakhuisier hoog en
daarna van de Hoogeb&rgen , zich oostelijk tot aan het gindsche-
bosch van iîijs uitstrekt. Daar deze hoogten meerendeels-
uit roggevelden bestaan, kunnen zij alleen te voet bestegen
worden, waarom men rijtuigen langs den weg, aan de noor-
delijke belling, naar iîijs laat vertrekken. En waarlijk , wan-
«eer men zich, langs het Oude pad, de moeite getroost,
deze hoogten op en langs te wandelen, stelt een verrassend,
gezigt op de Zuiderzee en de Noord-Hollandsche kust, op
Warns, Stavoren, Molkvierum en verdere westelijke dorpen,,
landen en wateren, zoowel ais op Jiîjs, het hooggelegen
boschje Brandenburg en bet lage Mirns aan de andere zijde,,
daarvoor genoegzaam schadeloos- De laatstgenoemde plaat-
sen nadert men langzamerhand, wanneer men door de rogge-
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'rolden het pad oostwaarts voorbij de woning van den
boschwachler van Rijs,, he Wiûand genaamd, volgt., en
daarna ook aan het einde den zoogenaamden Witléberg. be-
klimt. Dit gaat echter met meerdere moeite gepaard, niet
zoozeer om de hoogte,. als wel omdat, hij, grootendeels met
laag geboomte beplant is, en zich ais. eene wildernis voor-
doet, welke de verlatene korenakkers niet onaangenaam af-
wisselt. Dit beklimmen wordt echter, vergoed door het'
gezigt, hetwelk, zijn hoogste punt, waar verscheidene vosse-
holen gevonden worden, geeft op de daarachter gelegene
Galgepoel, op de oostelijke veenen en heidevelden, op de
noordelijke sparreboschjes en het veelsoortige kreupelhout
van den omtrek. Wanneer men , van hier terugkeerende , liet
zuidoostelijke voetpad naar jRijs volgt, verdient nog een b e -
langrijk punt de opmerkzaamheid. Het is een kamp bouw-
lands met eene kleine wier of hoogte aan het einde, waarop
voorheen een zomerhuis stond, dat den naam van Belle Vue
droeg. Het grazende vee in de steile diepte aan den voet
van dezen heuvel; de daarachter gelegene Wielen met het
dorpje 'Mirns en deszelfs klokkestel; het hooge geboomte
van Rijs en Brandenburg , het landgezigt door de torens van
Stavoren, Wor&um, Sneek en Slooien beperkt, maar inzon-
derheid het gezigt op de Zuiderzee en de daarachter verrij-
zende Hollandsche kust, waarvan men de torens van Enk-
huizen kan onderscheiden, - dit alles stemt zamen om ge-
zegden naam te billijken en dit, niet door de kunst, maar
door de natuur zelve gevormde oord veor eene der schoonste
plekjes van Gaasterland te houden.

Misschien doet dit vrije gezigt meerdere uitwerking, wan-
neer men van de andere zijde de bosschen van Rijf verlaat
en voor het eerst gelegenheid heeft het ruime landgezigt te,-
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tegendeel het geval, want ter caauwernood heeft een enkele
boom ons door ziju lommer verkwikt. Het uitgestrekte
landgoed Rijs stelt ons daarvoor ten volle schadeloos. Wij
treden dit boscli in, en volgen BU den rijweg links, of,
liever, regtsaf naar het zuidoosten, welke naar het strand
voert en waar langs de gezigten naar buiten alle aanbeveling
•waardig zijn, om daarna de eerste of tweede laan links af,
die beide midden door het landgoed loopen, in te slaan„
Aan de noordelijke laan plagt eertijds eene stins te slaan
van de GALAMA'S , welk geslacht in deze oorden verschei-
dene staten en vele eigendommen be,zal. Nog voor twee
eeuwen stond zij hier in d,e nabijheid van het buurtje Rijs,
geheel door uitgestrekte heuvelachtige heidevelden omringd.
Zij werd daarna door een lidvan het geslacht THOE SCHWART-
SENBEBG bezeten en aanmerkelijk verbeterd, toldat dit huis
met deszelfs lauden in het laatst der I7e eeuw in het bezit
Wam van den Heer DE WILDÏ , Secretaris van de Admirali-
teit te Amsterdam en geheime Raad van Koning WILLEM.
Met groote moeite, ijver en kosten begon deze door kunst
en vlijt de nog ongeroerde natuur te vervormen, de woeste
gaasten of hoogten te effenen, te ontginnen en tot bosschen
en wei- en bouwlanden aan te leggen, welke, te zamen door
breede wegen en lanen doorsneden en omgeven, een bijna
regelmatig vierkant landgoed vormden van ongeveer drie a
vier uren gaans in omtrek. Bovendien liet hij daarbinnen
•verscheidene vee-, koren- en tabakschuren bouwen, en
eindelijk aan de oostzijde dat fraaije landhuis stichten en
met lusttuinen versieren, hetwelk wij ter regterzijde aan den
weg uaar Oldanirdwn ontmoeten. Nog heeft dit huis, in
den stijl der vorige eeuw gebouwd, liet vrije uitzigt over
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de oostelijke weilanden voor- en bezienswaardige tuinen ach-
ter zich; terwijl eene later gebouwde herberg aan de noord-
zijde het verblijf in dit aangename oord allezins bevorderlijk
is. Voorbij uitgestrekte bossclien van kapliout en goede-
bouwlanden voert de lange, zacht rijzende en dalende laan
en rijweg naar het schoon gelegen dorp Oldemirdum, de
geboorteplaats van den vermaardec wiskundigen HENRICDS
AKNEffl , den leermeester van den grooEen NIEUWI.AND. Vóór
dit dorp verdient een fraai boscli van opgaande dennen, van
ouds het Joldrenbosck geheeten, niet minder de aandacht,
dan de veelsoortige gezigten , welke het kerkhof en de ver-
dere omstreken afwisselend onleveren.

Op dit punt zal het van den tijd en de bijzondere pmstan-
digheden der reizigers afhangen, welken weg zij willen vol-
gen om het overige gedeelte van Gaasterland te bezoeken»
Is de tijd kort , dan zal men het best doen den weg noord-
waarts voorbij de kerk in te slaan ea den middelsten van de
drie wegen te houden, daar deze door een digt heuvelachtig
woud, zoowel met stamboomen als met kaphout beplant,
over de zoogenoerade Zwarte schooien de Elf bergen, en
vervolgens voorbij bouwlanden naar de Wildemarkt leidt.
Het is bekend dat op dezen kamp lands aan de linkerzijde
van den weg, waarachter weleer het klooster Hospitaal lag ,
sinds onheugelijke tijden jaarlijks in Augustus eene kermis en
paardemarkt wordt gehouden, waaraan de van zooden op-
geworpen banken of andere kenteekenen nog herinneren.
Of nu dit overoude landvermaak, welks oorsprong misschien
tot de heidensche volksfeesten opklimt, zijn' naam van de
woeste, wilde vreugde der bezoekers ontleent, is twijfelach-
tig, ofschoon hetzelve juist om deze redenen in vroegeren
tijd door 's Lands Stalen is verboden geweest en later altijd
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orader toezigt. van. het Gnietsnij-Bestuur is .gehouden. V«n»
hier leidt de straalregte rijweg, ter regterzijde-vaa de vaart,,
de Luis, naar het fraaije vlek Balk.

De andere weg van Oldemirdum. leidt.zuidoostwaarts naar;
de dorpjes Nijemirdum. en Sondel, door fraai geboomte en-
bouwveiden omgeven, en vervolgens naar HFijkel. Wanneer»
men echter met een groot gezelschap op-. Xakozijl of de.
Lemmer overnachten wil, zal men den nieuwen v/eg voorbij.
Eet dorp Sondel regtsaf dienen ia te slaan, om daarna langs,
den zeedijk den weg te vervolgen. In dat geval zou ik.
raden, den volgenden dag langs dezen weg terug te,-keeren?,
en, na Sondel aangedaan te hebben, den koers te nemen,
door Lijcklama-bosch en. westwaarts over de Zwarle school,
de Elf bergen en de Wildemarkt naar Balk, Natuurlijk is de;

route van Oh&mrdum naar Nijemirdum en Sondel en verder
over Lijcklama-bosch den aangewezen weg, zondergemelden
uitstap, naar tijds gelegenheid, verkieslijker. Niemand zal
zich dezen togt door het boschrijkste gedeelte vaa Gaasler-
land beklagen : want gelijk het mij onmogelijk is, hier al de.
ngtingen der wegen derwaarts naanwkeurig aan te wijzen,
evenmin zal ik hier buiten het plan van dezen korten reis-
wijzer gaan om de schoonheden van verschillenden aard te-
schetsen, welke men in deze< oorden ontmoet. Welhgt is-
het u echter niet onaangenaam- herinnerd te worden aan de
schilderachtige beschrijving, welke de Dichter- van de Roos
van Dekama van deze streken geeft, ten einde de waarheid
zijner voorstelling van den vroegeren met den tegenwoordi-
gen toestand op de plaats zelve te beoordeelen en te verge-
lijken. » Op eene schilderachtige wijze," zegt hij nagenoeg j -
» verlicht soms de - zon de bruine dennenstaramen of kleurt
sjj hst versche loof der eikenstruiken met vuurroode glan-
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sen, welke heerlijk afsteken bij het donkere groen daarachter.,
liet purper der tallooze heidebloeraen of het bontkleurig
gebloemte der kamperfoelie, welke zich in onbeperkte
weelderigheid om alle struiken heenslingert eu de lucht mét
liefelijke geuren vervult. Tïu eeus wordt de weg met hoog
geboomte overschaduwd, en rijdt men onder uen gewelf
van takken en gebladerte , waar schier geene lichtstraal door
kan breken : dan weder ontmoet men eene herberg of hoeve ,
met haar akker, tuin of boomgaard, aangenaam gelegen in
den hoek door twee kruiswegen gevormd. 'Dan weder wordt
het oog op het onverwachtst verrast door een ruim en
prachtig uitzicht, waar de heuvel zeewaarts nederglooit, en
de afdalende zijweg zich als in de golven schijnt te verlie-
zen, terwijl het landschap een bekoorlijk tooneel oplevert
van golvende graanvelden, hier en daar afgewisseld door
welig hakhout, heldere meirtjens en bloeijende heidevelden,
met de zee in 't verschiet, en daarover de West-Friesche
kust, weike den gezichteinder sluit, enz, (*)

Daar wij slechts de hoofdwegen wilden opgeven, is er
evenwel voor de liefhebbers nog genoegzame gelegenheid
om Gaasterland in andere rigtingen te doorkruissen. Van
het laatst vermelde punt begeven wij ons nu langs den be-
planten rijweg naar Batk, waar, over het forsche Grietenij-
hiiis, waaraan ile Waag gehecht is, twee goede Logementen
zijn. De handel is in dit aanzienlijke vlek nog al 'belangrijk.,
dewijl op den marktdag, die bier des woensdags gehouden
wordt, soms wel 200 vierdevaten Boter ter Waag komen.
Opmerkenswaardig zijn in deze plaats bet Vermaanhuis, de
godsdienstoefeningen, bijzondere kleeding en levenswijze

(*) Mr. ï, YAK LENNEP, Roosvan Dekctma. Ie. Dl.bl. 183,
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van de achtingwaardige Doopsgezinden of oude Vlamin-
gen.

Znidoostwaarts van Balk loopt een fraaije beplante weg,
met het gezigt op de Slootermeer aan de linker- en op door
geboomte omgevene weiden en woningen aan de regterzijde,
naar het lieve dorpje Tfijkel. Dat hier weleer de beroemde
Yestingbouwkundige MESHO baron VAN COEHOORN gewoond
heeft op de , voor een klein gedeelte nog bestaande, plaats,
later ook door den niet minder beroemden Staatsman en
Dichter ONNO ZWIER VAN HAUEN bewoond; - dat in de

kerk de prachtige Graftombe van COIÎHOORN , een der
schoonste stukken der beeldhouwkunst van ons land, wordt
gevonden, - dit zal wel geen' Fries onbekend zijn, en
evenmin zal eene aansporing om dit stuk te gaan zien, hier
noodig zijn. - Kort is de afstand tusschen Wijkei en het
nette stadje Slooten, hetwelk van de doorvaart van schepen
Daar Takozijl en de Lemmer de meeste levendigheid ont-
vangt, en waarin buiten de kerk, het fraaije stadshuis en
schoolgebouw, nabij elkander, weinig meer de opmerking
verdient dan de beplante vijf hoekige wallen. Hier werpen
wij nog een blik op de bezochte Gaasteriandsche bosschen,
op de Slootermeer en de verdere vlakke omstreken van dit
stadje , waarvan de gezigteinder aan de noordzijde bepaald
wordt door de schoone boschrijke omstreken van Lang~
weer, Huis ter Heide en Joure, werwaarts de weg over
TJerkgaast heenleidt.

De opmerkzame reiziger, die bij het genot van het lan-
delijk schoon zijn' weetlust nog zoekt te bevredigen door
het inwinnen van narigtcn omtrent den aard der gronden en
voortbrengselen, omtrent de bronnen van bestaan en de
zeden der inwoners, zal bovendien in de bezochte oorden
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'ruime stof tot dergelijke onderzoekingen, zoowel als tot ge-
schiedkundige herinneringen ontmoeten. Wij bevelen het
bezoeken van deze oorden dan ruimschoots allen Friezen,
en inzonderheid gezelschappen van jongelieden tot eeue voet-
reis aan, vóór dat zij de bekoorlijke streken van Gelderland
of den Rijn leeren kennen; opdat zij alzoo, bij het uitbreiden
van den kring hunner beschouwende land- en volkenkennis ,
eerst hunnen pligt vervullen jegens eecen beroemden ge-
boortegrond, die, binnen zoo weinige uren omvangs, zulk
eene aanzienlijke nijvere en welvarende bevolking bevat,
die zoo vele verscheidenheid van gronden als vruchten en
voortbrengselen voor de behoeften des levens oplevert, en
waarop uiterlijke schoonheid en innerlijke waarde zoo naauw
vereenigd zijn en tot zulk een heerlijk geheel zaïnensmelten.

Leeuwarden. W. EJEKIIOFF.

Oclober J8S7.



BESCHRIJVING

VAN CE STIXS GENAAMD

•'G R O V E S T I N S
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ONDER

Harde gar ij p.

JWen vindt bij onze Geschiedschrijvers meermalen mel-
ding gemaakt van zekere steenen gebouwen, welke in
Friesland gevonden werden, en door hen met den naam
van Stinsen aangeduid worden.

Deze gebouwen waren van eene vierkante gedaante, van
dikke en zware muren hoog opgetrokken. Zij haddeu uit-
wendig vele gelijkheid met de stompe torens onzer oude
kerken, en waren van binnen met onderscheidene vertrek-
ken voorzien, gedeeltelijk tot woning en gedeeltelijk tot
berging van goederen bestemd.

De naam van Stins, aan deze gebouwen gegeven, meent
Wen afkomstig te zijn van dien van steenen huizen; en
wanneer men den klank van het woord sicenen, naar de
uitspraak der Friezen, in aanmerking neemt, schijnt dit
gevoelen niet onaannemelijk te WP»»".
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Deïe Stinsen dienden voornamelijk ter berging van buit-
gemaakten roof, en ter beveiliging van zich. en de zijnen,
benevens het zijne, tegen de aanvallen der vijanden (*).
Tot dit oogmerk waren zij in den tijd, in welken zij ge-
bouwd werden, ook niet ongeschikt. Er waren toch, vóór
liet begia der onzalige twisten tussehen de Schieringers en
Velkoopers en gedurende het grootste gedeelte van dezelve ,
nog geene vuurwapenen bekend, en bij de onvolkomene en
gebrekkige kunst van oorlogvoeren in dien tijd, was men
dikwijls in staat, zich zoo lang tegen de aanvallen der vqasi-
den te kunnen verdedigen, totdat er ontzet opdaagde, of
totdat den vijanden de belegering begon te vervelen, en zij
dezelve opbraken. Toen echter het geschut ook in Fries-
land begon gebruikt te worden , moest de bedoeling, waar-
toe de Stinsen gesticht werden, van zelfs vervallen. Zq
•waren tegen de kracht van kruid en lood niet bestand; en
liet is uit dien hoofde niet onwaarschijnlijk, dat men na het
midden der 15de eeuw, of om naauwkeuriger te spreken,
na het jaar 1461, zeer weinige of geheel geene Stinsen in
Friesland meer gebouwd heeft, aangezien men omtrent dien
tijd in hetzelve het eerste gebruik van geschut heeft ge-
maakt (†).

De eerste Stîns, van welke men gewag gemaakt vindt,
werd omstreeks het jaar 935 door ODO BOTNIA gebouwd (§).
Naderhand zijn deze gebouwen zeer vermenigvuldigd, en
wel dermate, dat er in één dorp, hetwelk slechts dertig

•(*) FOEKE SIOERDS, Fr. Jaarb. 3de T>. bl. 128.

(†) WINSEMIÜS, Chronyck van Friesl. bl. 269.

(§) WlNSEMIUS, bl, 116.

u
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'huizen' telde, niet minder dan zeslien Slinsen gevonden wer-
den, allen van oude Friesche steenen opgemetseld (*).

< Het komt ons niet onwaarschijnlijk voor, dat men zoo
aiet aan alie, echter aan vele dezer gebouwen afzonderlijke
namen -gegeven heeft, onafhankelijk van de plaats, alwaar
dezelve gesticht werden. Zoo althans is de naam van Schier-
stins te Veenvjoudtn, eu van Hoogstins te Garijp, tot op
dezen dag nog in wezen gebleven, gelijk zoo vele andere
namen op andere plaatsen; terwijl men aan de Stins, waar-
over wij thans zullen spreken, diea van grou, grof of
Grovestins gegeven heeft. Deze Stins stond voorheen te
Gaastmaburen, eene verspreide buurt onder het behoor van
den dorpe Hardegarijp, en lag een half uur ten Westen
van Bergum (†).

Er bevonden zich voorheen drie Stinsen van dien naam in
Fries/and: eeae in Ilemelumer-Oldephaert, eene te Engelum
in Menaldumadeel, en die waarover wij thans spreken onder
Hardegarijp in Tietjerksterackel. De naam van deze Stins
is ongetwijfeld afkomstig van de meer dan gewone dikte en
zwaarte der muren, waarvoor men in de Friesche taal veelal
het woord grou gebruikt. Aan de beide laatste Stinsen wordt
de oorsprong van den familienaam GHOVESTINS toegeschre-
ven , namelijk aan die van Engelum en van Gaastmaburen;
doch, ofschoon wij niet kunnen ontkennen, dat er op deze
laatste Stins gewoond hehben, welke zicli VAN GROVESTINS
hebben geschreven, komt het ons echter aar?:emeîi]ker
voor, dat de thans nog levende leden van dat geslacht niet
van Gaastmaburen, maar van Engelum afkomstig zijn, De

(*) WINSEMIIIS, bï. 174.

(†) SCHQTASÜS , Btfchr, van ,Fr?«sl» .bï. 197.

1
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Stins immers aldaar gestaan hebbende, en omtrent het jaar
1760 afgebroken, heeft vroeger, eer aan haar de naam van
Grovestins gegeven is, aan het geslacht der SIRTEMA'S toe-
behoord, om welke reden de leden van het geslacht GKO-
VESÏTNS, zich thans nog SIRTEMA VAN GROVESTENS schrijven

(*); tenzij men het daarvoor zouile moeten houden, dat
één der leden van die van GROVESTINS van Gaastmaburen,
door huwelijk of door aankoop, eigenaar geworden was vao
de Stins te Engelum, en deze naderhand naar zijn' eigen'
geslachtsnaam had doen noemen; terwijl hij dien vaa den
voormaligen bezitter van deze Stins bij den zijnen gevoegd
had, wanneer Grovestins te Gaasùnahuren als de oorsprong
der benaming van het geslacht «ROVESTINS zoude moeien
beschouwd worden. Wij moeten echter bekennen voor dit
gevoelen nergens eenig bewijs gevonden te hebben.

Daar er, voor zoo verre ons bekend is, bij onze Ge-
schiedschrijvers nergens eene beschrijving van eene Stins
gevonden wordt, hebben wij gemeend, die van Grovestins
hier te moeten mededeelen, aangezien de gelegenheid tot
het opzamelen van bouwstoffen voor zoodanige beschrijving
ons bijzonder gunstig was.

Naar alle waarschijnlijkheid zal deze Stins in het jaar 1398
gebouwd zijn geworden. Dit gevoelen althans komt ons het
geloofwaardigste voor. Er bevond zich boven aan den muur
aan den Oostkant van het gebouw een steen, in weiken
genoemde cijferletters waren ingebeiteld. Zij waren echter
allen niet volkomen gelijk aan de opgegevene. De tweede

(*) KOK, Vadert. Woordere. 18de D. bl.754. c. SCHO-
TANUS, Beschr. bl. 204, Algem. Aardriiksk, en qeschie.dk.
Woordere, bl. 94.

9 *
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letter miste het bovenste dwarsstreepje, en vertoonde zich.
in den steen dus 5. Daar nu deze verminkte letter geen
andere heeft kunnen wezen dan een 3 of een 5, korát het
ons het aannemelijkste voor, dat het de eerste geweest is,
'waarvan liet dwarsstreepje afgeraakt is. Om toch aan deze
cijferletter <ie gedaante van eene 5 toe te schrijven en van
<ie cijferletters te zamen het jaargetal van 1598 te maken,
verbieden ons de omstandigheden van dien tijd. Zóó immers
was in het jaar 1396 en dus twee jaren vóór het opbouwen
der Siins, Hertog ALBUIXHT VAN BEHEREN met eene groote
magt van volk in Friesland gevallen, en liet vuur des oor-
logs Haakte aan alle zijden, tot aan de uiterste grenzen (*).
Zóó viel er in het jaar 1397 tusschen de Schieringers en
"Vetkoopers op de ülenaldutner rnieden een bloedig gevecht
voor, waarin de laatsten het onderspit delfden (†). Zóó
droegen de Yetkoopers in 1398 de heerschappij over Fries-
land aan denzelfden ALBRECIIT VAN BEIJEREN" op, hetwelk
den Schieringers ten uiterste mishaagde, en de dolzinnige
woede der partijschap op nieuw in lichte laarje vlam deed
uitbarsten (§). - In bet jaar 1598 daarentegen was de oude
vete tussclien de Schieringers en Vetkoopers geheel gesusd
en de vijandschap ganschelrjk uitgedoofd. Beide partijen
hadden de handen broederlijk in één geslagen, om den al-
gemeenen vijand te bevechten. MATOITS had reeds het
vaderland roemruchtig op de Spanjaarden doen zegevieren,

{*) ScnoTANüs, 'Ges. v. Fr. h\. 216, WAG-TÏNAATI, Va-
t&rl.' Bist, ï i l D bî.330. FOEKE SJOEBDS , 4de D. bl. 98 volg.

(†) FOEKE SJOERDS, 4deD. bl.119. ScHOTANTrS,bl."218.

10 FOEKE SIOERDS, 4de B, h\. 127 volg. SCHOTANUS ,
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Groningen ingenomen., sn.de beide provinciën. Crroningcrlané,
en; Fries/and tot rust gebragt,. Naar ons inzien redenen,
genoeg, om het daarvoor te houden,., dat Grovesiin-i. ïúcl iïi.,
het. jaar 1598, maar in dat van, 139.8 gesticht is.

Deze StiiïS zal waar gissing tiissch.en.de 50 en 6.0 voelen,
ïioog geweest zijn» De muren van. het..gebouw, waren be~.
naden 4 v.. en 3 duim dik., doch werden liooger op langza-,
merhand dunner, zoodat dezelve geheel boven slechts de.
dikte hadden van. één. voet.. Zij waren van groote en zware.
steenen, zoogenaamde Oude Friezen, opgemeiseld, door-,
gaans een gewigt hebbende van 16 pond. Aan he.lgeheele.
gebouw werd nergens eenige andere steen als deze gevon-.
den, ook geen duifsteen ; alleen was de herstelling der uit-,
gebrokkelde muren naderhand, roet gewone witte klinkert.
geschied. Grootendeels waren deze muren gegoten, doch
op sommige plaatsen ook doorgemetseld. Aan den zuid- en
noordkant van. het gebouw waren zij. 26§. voeten breed,
doch aan de oost- en westzijde ruim 21 voeten, alles bui-
tenwerk gemeten. Aan den noordkant van het gebouw was
de ingang. Deze was door eene zware eiken deur gesloten ,
welke boven en beneden niet dikke ijzeren grendels en in
bet midden met een groot ijzeren slot voorzien was. Ter-
stond bij . dezen ingang ging men met twee trappen naar
beneden, en kwam dan in een portaal, in hetwelk aan de
linkerhand een muur gevonden werd, waarin eene deur was,
door welke men in den kelder konde gaan. Deze kelder
was het benedenste vertrek van het gebouw. Hij was groot
en, gewelfd, insgelijks van oude Fiïesche steenen opgemet-
seld, en van binnen geheel met kalk bepleisterd. Hij is van
den brand geheel verschoond gebleven, en staat nog tegen-
w.oordig in zijne oude gedaante» Aan de regterbaijà VSJE.
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den ingang en aan de westzijde van het gebouw liepen vto»
der opwaarts naar boven verscheidene trappen, langs welke
men tot de onderscheidene woonvertrekken konde opklim-
raen. Deze trappen, in het begin eenigermate Haar een5

wenteltrap gelijkende, waren van beneden af tot aan de
eerste kamer boven den kelder van gro'ote witte klinkert
opgeinetseld, zijnde elke trap ruim drie voeten breed en te
zamen negen in getal. De andere trappen, welke liooger
op naar boven liepen, naar gissing dertig in getal bedragen-
de , waren van zwaar eikenhout gemaakt, en even breed als
de vorige. Boven den kelder waren drie bewoonbare ver-
trekken, alle boven elkander geplaatst. Zij waren van bin-
nen met kleine estrikken van onderscheidene kleuren, als
groen , geel en rood, opgezet. Deze vertrekken waren van
de trappen niet afgescheiden , maar alles lag open; men
heeft althans nergens eenige afschutting gevonden. De haard-
steden , welke in de beide benedenste woonkamers gevonden
werden, warea aan de oostzijde van het gebouw, en de
rook ging door schoorsteenen aan denzelfden kant naar
buiten.

In de benedenste of eerste kamer boven den kelder, on-
geveer twaalf voeten van den grond, werd, van binnen in
den muur, aan de westzijde der Stins, eene gemetselde holte
gevonden, uit welke drie andere holten, armen of kanalen
voortkwamen en in den muur voortliepen. Zij waren aan
de binnen- zoo wel als aan de buitenzijde digtgemetseld, en
dienden welligt tot eene bewaarplaats voor goederen van
waarde. De vloer van deze kaiaer, welke nog te zien i s ,
was uit kleine estrikken te zamen gesteld, welke netjes en
fraai met elkander vereenigd waren.

De middelste of tweede kamer had aan de westzijde eene
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afschutting van planken, uit welks Meelt, dat op die plaats
voorheen kasten geweest waren. Deze kamer had een! hou-
ten vloer, terwijl er eich van boven een steenen gewelf
bevond, waardoor deze kamer van de derde of bovenste
afgescheiden werd. Aan den oostkant van deze kamer en
aan den noordkant van den schoorsteen was de muur van
binnen uitgekapt. Deze uitkapping maakte van boven, een
gewelf en beneden eene zitplaats, ia welke laatste eene
ruime opening was, welke naar beneden loopende eindelijk
van buiten schuins in den muur uitkwam, en zeer zeker
tot een sekreet gediend heeft;

In de muren van beide deze kamers werden van binnen
liier en daar nissen gevonden, welke schijnen bestemd ge-
weest te zijn, om er afbeeldingen van Heiligen in te plaatsen»

Yaste slaapplaatsen heeft men in het gebouw uiet gevon-
den.

Door verschillende openingen kwam er van buiten Jicht
in de onderscheidene vertrekken. Zoo wordt er aan den
oostkant beneden in den muur eene opening gevonden, be-
nevens eene andere aan den zuidkant, om licht in den kelder
te brengen, De opening aan den oostkant is grooter, dan
die aan dep zuidkant (*),

In de benedenste kamer, 12 of 13 voeten boveo den
grond, was aan de noordzijde een dubbeld venster; zoo ook
een in de tweede kamer aan dezelfde zijde, en daarenboven
nog eene opening aan den westkant bij den trap - eindelijk
aog een dergelijk venster aan dezelfde noordzijde van de

(*) Deze openingen, welke in het overgebleven gedeelte
der Stins nog te zien zijn, zijn met glazen voorzien , voor
welke ijzeren staven gevonden worden.
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derde of boveaste kamer, benevens nog twee openingen
ten oosten en eene ten zuiden. De vloer in deze kamer
•was even gelijk die van de eerste iset kleine estrikkeü
voorzien.

Bij deze Stins is voorheen eene aanzienlijke State geweest s,
zoo als nog aanwezige grachten en overblijfselen van funda-
menten kunnen getuigen. Tegenwoordig vindt men er nog
eene aanzienlijke boerepîaats.

Vele der Slinsen, welke voorheen in Friesland beston-
den , zijn door het geweld des oorlogs om verre geworpen j
andere zijn door den tand des tij ds afgeknaagd en te nieï
gegaan. G-eene dezer oorzaken heelt den ondergang van
Grovestins te weeg gebragt; zij is op den 31 October van
het jaar 1829 in den vroegen morgen afgebrand, hetgeen
waarschijnlijk door den bliksem is veroorzaakt, zoodatalleen
het onderste gedeelte is overgebleven.

Wij zouden gaarne gezien hebben, dat onze pogingen,
om de geschiedenis van Grovestins en van hare bewoners
inagtig te worden, met een' gunstigen uitslag waren be-
kroond ; doch tot ons leedwezen moeten wij betuigen, in
liet opzamelen van bouwstoffen tot zoodanige geschiedenis
ongelukkig geslaagd te zijn. Er is ons echter eene en an-
dere bijzonderheid van eene achtingwaardige hand geworden ,
welke wij hier mededeelen.

» BOTTO VAN GROTTSÏINS was gehuwd met CATHARINA O£

TKIJN VAN DEKAMA , dochter van FRANS VAN DJÏKAMA en

TIAB.DKE DotTMA. Zij was weduwe in 1633. BOTTO heeft
aangeteekend, dat zijne vrouw, in 1616, op Grovestins van
een zoon beviel. {Geograph, Woordcnb. bl. 41.) In het
JFape?Aoek van FERWERDA wordt geen zoon van SOTTO ge-
noemd, maar wel eene dochter;, misschien zal de zoonvóós:
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den vader overleden zijn. OESE VAN GHOTJSTINS , Grietmaa
van Hennaarderadeel, die de Stins, in 1676, aan WILÏÆM
VAN VIERSEN, Raadsheer ia het Hof van Friesland, ver-
kocht, was een broeders zoon van BOTTO, - Kaar mijn ge~
voelen is de Slins afkomstig van de BEKAMA'S, ofschoocu
het mij niet bekend is , dat iemand uit dit geslacht in dat
gedeelte der Provincie gewoond heelt, alwaar de Stins heeft,
gestaan, omdat er nog lacden ocder Ilardegarijp liggen,
welke bekend zijn ouder den naam van de Dekamaas"

Ofschoon het bekend is, dat er te Veenwouden nog eene
Stins bestaat, Schicrstins geheelen, kan men evenwel in
zeker opzigt Grovcstins als de laatste Stins aanmerken,
welke nog in Friesland was overgebleven. Gravestins toch
was van binnen, ten tijde van hare afbranding, nagenoeg
nog in haren oorspronkelijken toestand, zoo als zij vóór
ruim vier eeuwen gebouwd en door de eigenaars bewoond
was geweest. Zij bevond zicli alzoo in eerien staat, niet
ongelijk aan eene bewoonbare huizînge, uit welke de bewo-
ners met hunne huisgeraden vertrokken waren en welke zij

- ledig gelaten hadden. Schierstins daarentegen is in de laatste
jaren geheel veranderd en naar den tegen woordigen smaak
ingerigt.

Zoo stond Grovestins voorheen als een eerbiedwaardig ge-
denkteeken der vorige eeuwen, aan welke zoo vele en be-
langrijke berinneringen verbonden waren. De beminnaar van
het vaderland, de beoefenaar van deszelfs geschiedenis, de
liefhebber van oudheidkundige bijzonderheden, allen aan-
schouwden deze Stins met een bijzonder genoegen, en her-
innerden zich daarbij de lotgevallen, welke het vaderland
troffen, de voorregten, die het genoten, de rampen, welke-
het ondergaan heeft.
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Eene kleine ruïne, het onderste gedeelte van de Stins,
wijst thans nog alleen de plaats aan, waar het statige ge-
Louw stond en zich hoog boven alle gebouwen in den om-
trek verhief. In het jaar 1298 opgebouwd en in 1829 afge-
t r and , stond Grovcstins gedurende een tijdperk van 431
jaren - een tijdperk, voor Friesland en de Friezen zoo rijk.
in gewigtige gebeurtenissen.

Vrachten, D. H. rATst DER MEER.
Aug. d837.



Voor den derden Jaargang van onzen Volks-AlmanoM
heeft het wederom niet ontbroken aan vriendelijke mede-
werking.' Vele Bijdragen zijn op eene allezinsheusche wijze
ingezonden, van welke diegene, die in dezen Jaargang
niet geplaatst konden worden, in den volgenden zullen wor-
den opgenomen. Het eerst kwam hier in aanmerking het
Vervolg en Slot van liet keurig Tafereel uit de Friesche
Geschiedenis in het begin der XVI eeuw, getiteld: Ai/yn
ÏARÏJA , van den in de Geschiedenis en Oudheden van
Friesland zoo ervarenen verdienstelijken Schrijver Mr. A.VAU
HALMABL Jr. - Niet geheel onvermeld kan ik hier laten,
dat ik gaarne bij den naam des grooten Hervormers op bl.
1 1 , een ander Epitheton gewenscht had. Op bladz. 54 wordt
hij de krachtige LUTHER genaamd. Verschillende oogpunten!
De Heer B, T. LUBLINK WEDDIK noemt in zijne Gedachten
en Beelden 1ste St. bl. 8, de Hervormers: » koperen steun-
pilaren der vrijheid, die door de felle mokerslagen van het
fanatismus, niet konden verbrijzeld worden. Herkulessen
der Christelijke tijdrekening, die met niet weinige giftige
Hydra's te worstelen hadden. Waar de Bijbel hunne Itnods
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was en bleef, daar waren, db slagen geweldig en de over-
winning nabij:; Want de gemyterde dwingelanden ondervon-
den, dat deze geestelijke strijd-axt, die zoo moedig in-
Wiüeriberg en Geneve gezwaaid werd, zelfs de grendels
van liet Vatil<aan kon doen !os springen. Booge bergen die
de koesterende stralen der jeugdige verlichting het eerst'
ontvingen, toen aan bunnen voet alles nog in nacht en:
duisternis bedolven lag." enz, -

De hierop volgende ioqt naar Ouckga, in den historisch-
romantischen vorm, kan ons een denkbeeld geven van de
woede en schrikkelijke gevolgen der rampzalige verdeeld-
faeden in dien tijd; het verhaal is op waarheid gegrond, en
men kan hieromtrent onder anderen nazien SCHOTANUS ,_
Kerkl. en Wereldl. Gesck. van Friesl. bl. 564, en. GABBEMA,.
TTcrh. van Leeuw. bl. 297, welke laatste meldt: » Don vijf-
entwiutigsten (Sprokkelmaand) vielen de sîeedeüngen met
hunn' knegten en zoiamige banüngen in Smallingera-land:
in Oîdegae vernielden zij vijf en dertig huizen door de brand»,
d' Andere dorpen geeven onderwijle 't teeken met de klok»
Zij rukken bij een, en leggen twaalf burgers en knegten ter-
neer, en, onder deeze, eenen Regtsgeleerde en Jelle Zikkea
Grietman van Sinailingera<-!and met zijn zoon, die, om geen.
parlij te wisselen, hun haave verlietea en binnenLEEUWAR-
BEN de wijk naamen."

De Heer w. DE JONÖ, welke in den vorigen Jaargang.
ons eeue fraaije bewerking leverde van de Legende der rijke
Weduwe van Stavoren, geeft ons hier eene niet mindere van
die der verarmde Weduwe van Sexbierum, van welke men
bij de Kronykschrijvers gewag vindt gemaakt. Occo SCIJAR-
IÆNSÏS verhaalt liet voorval op bl. 139 van zijne Chronyck.

Het Gedicht: de verweesde kinderen van Stavoren, zijn wij,
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verpügt aan de gunstige mededeeling van den Heer Mr, Ai
TELTING-. In den vorigen Jaargang was, behalve de Le-
gende, mede iets geplaatst over Stavoren, het Vrouwezand en
hei roode Klif. Bij het dáár gezegde zij lner nog gevoegd,
dat, zoo als de Heer i . SCHEI/TJEMA schrijft in zijne Protve
eener Geschiedenis aer Zuiderzee, het Vrouwezand geenszins
zoo genoemd is naar de weelderige vrouw, die eene lading
graan over boord liet werpen, maar naar eene kerk, aan
de H. Maagd gewijd ; - en, dat de ligging van het St. Odul~

pJius Klooster, ten Westen van Stavoren, door het bedolven
muurwerk , bij de zeven honderd roeden ver in zee, waarop
nog lang, ter weering van gevaar voor schepen, eene ton
gelegen heeft, en bij de zeevarenden de kerk geheeten, nog
bekend is.

Van denzelfden verdienstelijken schrijver en dichter is de
voortreffelijke en krachtvolle verhandeling over den beroem-
den WIGLE VAK AYTTA, wiens verdiensten in dezelve ineen
helder daglicht gesteld worden.

De geachte inzender van : het geslacht HILI-AUA , welke
op bl. 79 aanmerkt: » dat Hillama-State niet eens de eere
mogt genieten van in plaat te worden voorgesteld, om ten
minste als zoodanig nog voor de vergetelheid bewaard te
blijven," heelt ons eene teekening van dezelve geleverd, en
daarmede ons verpligt.

Hierop lieten wij volgen : Jets over Dragten. Men zal op-
gemerkt hebben, dat in de geplaatste stukken niet dezelfde
spelling gevolgd wordt; gaarne laten wij aan ieder de zqne,
hetzij die Siegenbeekiaanscli of Jiilderdijkiaansch is. Zoo zal
men ook Dragten gespeld vinden en Vrachten, naar de ver-
schillende afleiding van de benaming dezer plaats. Deze
pieent dien naam afkomstig te zijn van dragen, dia
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jnet AL.TIN& en anderen van darch. Wij beslissen niets.
Non nostrum inter vos ïantas componere liles. Wijlen de

geleerde Geschied- en Oudheidkundige I. SCHELTEMA schrijft
in zijn reeds aangehaald Geschrift : » aangaande de lange
bruggen of de houtwegen {longipontes, hneppelwegen) gelijk
aan die, welke voor eenige jaren in Drenthe gevonden is,
heb ik vele, geheel nieuwe berigten opgezameld. Zij liepen
door verscheidene gedeelten van Friesland. Onlangs is er
een ontdekt in Opsterland enz. terwijl er nog van andere
gelijke wegen sporen bestaan, in de namen der dorpen : de
Drachten, Oude en Nieuwe Holtpade en Smallebregge, De
voornaamste straat door het Heerenveen -wordt nog de Dracht
genoemd, en de geheele Grietenij Wijmbritseradeel is waar-
schijnlijk het Wagenbruggerdeel genaamd geweest; misschien
heeft ook het Drechterland in Noord-Holland, van zulke
drachten of kneppelwegen den naam ontleend." - KILIAAN
verklaart drecht door stad, dewijl daarin eene menigte volks
woont, beteekenende drechte, drachte, gevolg, verzameling,
volg. wiARDA, alt/r. Wörlerb. Men vergelijke ook Taal-
kundige Bijdragen tot de naamsuitgangen van eenige, meest
Nederlandsche, plaatsen; door Mr. T H, HOEUITT, bl. 25 , 26.

Onder de medegedeelde Friesche Spreekwoorden betreft
het eerste Scherne WYBE. De belegering van zijne Stins en
zijn dood vielen voor op den 26 Mei van het jaar 1482.
De Stins werd tot den grond toe geslecht, doch naderhand
weder opgebouwd, en is in het jaar 1780 afgebroken. -
Wat de opgave betreft van de geregten, waaruit de friesche
joeklle bestond, het is mij niet bekend, of die in eenig ge-
drukt boek aangetroffen wordt; ik heb dezelve gevonden in
eene aanteekening van G. G. VAN BÜRMANIA , geschreven in
het jaar 1619.
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De Heer W» IÎEKHOFÎ1 deelde ons aanwijzingen mede voor
degenen, die de Grietenij Gaasteriand willen bezoeken,
welke hun, die voornemens zijn dit bekoorlijk gedeelte van
Friesland te doorreizen, regt welkom zullen wezen; en die
tevens eene juiste aardrijkskundige beschrijving leveren van
die Grietenij , hier en daar met belangrijke geschiedkundige
bijzonderheden afgewisseld.

Eindelijk gaf ons de Heer D. H. VAN DER MEEH eene bij-
zonder naauwkeurige beschrijving van eene aloude Stins,
met eene afteekening van dezelve. Tevens heeft hij ons
aanwijzing gedaan van eene misstelling in de Merkwaardige
Gebeurtenissen, in de beide vorige Jaargangen, op den 19
September, waar gemeld wordt dat in het jaar 1593 WJXLF.M
kODUWWK VERDU&O heeft geslagen te Tjattebird, waardoor
men ligtelijk op het denkbeeld zoude koraeu, dat dit te
Tjatlebird in de Grietenij JLengwirden gebeurd ware, hetgeea
het geval niet is, daar het gevecht heeft plaats gehad te
Tolbert, in de Provincie Groninger/and gelegen, en voorheen
Oldebert geheeten. - Ook meen ik nog te moeten vermelden,
dat de Heer VAN DER MEER ons de hoop heeft gegeven, om
voor den volgenden Jaargang/ ons eene verzameling mede
te deelen van Spreekwoorden, aan het Scheeps- en Zeeleven
ontleend en in de Friesche taal gevonden wordende. Zooda-
nige verzameling is daarom te belangrijker, omdat Geleer-
den, zoo als Jr. COLLOT D'ESCURIJ en de Heer SPRENGEB.

VAN EYOK beweren, dat onder alle spreekwoorden, uit het
zeeleven afkomstig, geene gevonden worden, welke van de
Friezen afkomstig zijn. -

Eenige Dichtstukjes wisselden hier en daar het j?roza af.
Aan al de geëerde inzenders van Bijdragen zij mijn dank
gebragt, terwijl ik den Almanak bij voortduring aan hunne
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gemeenschappelijke medewerking aanbeveel, opdat akoo
meer en meer het doel bereikt worde, waarop de Heer
"W. DE JONG ons wijst in zijn gedicht: Aan de Friezen, bij
de verschijning van den derden Jaargang van den Friescken
Wolks-Almanak.

St. Anna Parochie , A. WASSENBERGHO

December 1837.
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De ondergeteekende betuigt zijnen tvelmeenenden dank aan
allen, die door hunne bijdragen het nut van dezen ^almanak
wederom zoo verhoogden , en neemt tevens de vrijheid de Edel
Achtbare Besturen en verders een ieder beleefdelijk uit te noo—
digen , om datgene wat men in den volgeuden jaargang wenscht
opgenomen te zien , niet later in te zenden âan ultimo siugus—
tus ; ten einde vroeger , dan thans , den Almanak te kunnen
gereed hebben.

Om de koopers van dezen jaargang op eene goedkoope wijze
in de gelegenheid te stellen, dit Jaarboekje compleet te bezitten,
zoo biedt hij den eersten en tweeden , zoo lang de voorraad
strekt, tegen 40 Cents iederen jaargang aan.

Leeuwarden , L. SCHIERBEEK,

29 December 1837.

Onder het afdrukken dezes is verzocht het navolgende

nog te plaatsen :

Jaarmarkten.

Hecrenveen 28 Junij beestenmarkt, - 19 Julij beesten-, var-

kens- , schapen- en paardenmarkt , - 16 Avgustus bees-

tenmarkt j - 20 September beestenmarkt^


