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AAK DES

BIJ DESZEMS

VIERDEN JAiRllASC.

rranneer, bij 't wîsslen van den tijd,

Een jaarkring in den schakel glijdt

Der rondgehopen dagtoortsringen,

Van treedt een ander in zijn spoor,

En spoedt ziek de eigen banen door

Van de aangewezen wenlelkringen,

Zoo, Lettervrucht van frieschen teelt!

Ziet ge u de grenzen a/gedeeld,

Die, naar uw naam, uw' duur bepalen,;

Maar zinkt gij, mei den avond neer

Des Jaars, zijn morgen wekt u weer,

En kroont u 't hoofd mei Pftebus stralen-



Elk jaar, dat uit den boezem v/eli'

Der eeuwigheid, en derwaarts snelt,

Is 't sprekend beeld van vroeger jaren,

Wier uitgetreden spoor 't betrekt^

Gelijk één aar tot beeld/nis strekt

Van miriaden korenaren.

Maar driemaal trad de Dagvorstin

De loopbaan van haar' jaartögt in,

Sints ge op ons gronderf zift verschenen;

JEn driemaal zag zij, uit haar trans,

Het heller schitlren van uw' glans,

In geest — gevoel — en smaakvereenen.

JJras zóó, met eiken jaarkring, aan ,•

Dan staaft gij de eer van uw bestaan,

Als velen van uw mededinge^en,

En ziet gij, waar de glans ook dooft

Van roem en eer, de tijd u 't hoofd

Met sekooner eereloof omslingeren.

St. Jacohi Parochie-r W. DE JONG , JAOOBSZ.

den d Jan. d839.
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Het Gastmaa! van Belsazar , door W.de Jong, Jacobsz. — 8 1 .
Engel Willemszoon Meruia, door L. H. F. Chaillet. — 87.
Des Blinden bede , door W. Schepers — 92.
Zij, . . . . . ; . . — 95.
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ZIJNE MAJESTEIT

WILLEM,
KONING DER NEDERLANDEN , PRINS VAN OB.ANJE-NASSA.TT,

GROOT-HERTOG VAH LÜXEMBÜBO-, ENZ. , ENZ. , ENZ.

Geboren te 's Gravenliage, den 24 Augustus 1772, den 6
December 1813 erkend als Souverein Vorst der Kcreenigde
Nederlanden, en den 16 Maart 1S15 geproclameerd tot Ko-
ning der Nederlanden. Gehuwd den 1 October 1791 met
B. ' R. H. Mevrouw de PRINSES FREDERIKA LODISA
"WILHELMINA VAN PRCISSEN , geboren den 18 November
1774, overleden den 12 October 1837. Uit dit Huwelijk zijn
geboren:

H u n n e K o n i n k l i j k e H o o g l i e d e n

î. WILLEM FREBERIK GKORGK LOhEWIJK ,
PRINS VAN ORANJE, KROONPRINS DER. NEDERLANDEN.

Yeldmaarschaîk-Generaal der Nederlandsche Armee, Ko-
lonel-Generaal der Schutterijen. Geboren den 6 December
1792. Gehuwd den 21 Februari] 1816 met

H a r e K e i z e r l i j k e en K o n i n k l i j k e H o o g h e i d

AS NA PAVLOWNA ,

GROOT-VORSTIN VAN RUSLAND , Zuster van Z. K. en K.
Majesteit NICOLAAS I , Keizer aller Rassen, Koning van Polen.
Geboren, den 19 Januari) 1795. Uit dit Huwelijk zijn geboren ?



'i. Willan Alexander Paul Fredcrik Lodewijh, Kolonel
van de Jnfanterij ( # G . K.) , ' e Brussel, den 19 Fe-
bruarij 1817;

'2. Willem Alexander F reder ik Constantijn Nicolaas Michaet,
Kolonel van de fnfanterij (3JG.K.), te Soestd'rjk, den
2 Augustus 1818;

3. ffillem Frederik Hendrik, Adelborst van de eerste
klasse, te Soestdijk, den 13 Juntj 1820;

3. Wilhelmina Maria Sophia Louisa, te 's Gravenhage,
den 8 April 1824,

II. WILLEM FREDERIK KAREL ,
PRINS DER NJKDERI.ANDEN- , Admiraal van 's Rijles Vloot

en Kolonel-Generaal van de onderscheidene Wapens der
Landmagt. Geboren den 28 Februari] 1797. Gehuwd den
21 Mei 1825 met

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

LOÜISA AUGUSTA WILHELMINA AMALIA ,
PRINSES VAN PSTJESSEN, Dochter van Z. K. Majesteit

FIHÎDERIK WILLEM ÏIT , Koning, van Pruissen. Geboren
den 1 Februari) 1808. Uit dit Huwelijk zijn geboren:

1. Wilhdmina Frederika Ahxandn.na Anna Louisa, te
's Gravenhage , den 5 Augustus 1828;

2. Willem Frederik Nicolaas Albert, te 's Gravechage,
den 22 Augustus 1836.

III. WILHELMINA FREDERIKA LOUISA CHARLOTTA
MARIANNE,

PHTNSES DER NüDEHLANDEtf, geboren den 9 Mei 1810,
gehuwd den 14 September 1830, te 's Gravenhage, met

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

FREDERIK HENDRIK ALBERT ,
PRINS VAN PRUISSEN, Zoon van Z. K. Majesteit FREDE-

RIK WILLEM I I I , Koning van Pruissen. Geboren den 4
October 1809.



TIJDPERKEN".

Het jaar na de geboorte onzes Heeren J. C. . 1839
Grieksche Jaartelling . . . . 7347
Wereldschepping, naar onze tijdrekening . 5788
Jaar der Joden, beginnende den 30 September 5600
Sedert den Zondvloed . . . 4032
De Juliaansche Periode . . , 6552
De stichting van Rome . , , 2592
Jaar der Turken , beginnende den 7 April . 1255
De verwoesting van Jeruzalem . . 1764
Na de uitvinding der Uurwerken , , 843
Na de stichting dér stad Leeuwarden . . 649
Na de uitvinding van het Kompas . . 579
Na de uitvinding van de Boekdrukkunst , 416
Sedert de Hervorming . . . . 322
Sedert de Unie van Utrecht . % . 260

1 Na de Pacificatie van Gent . . , 263
Invoering van den Gregoriaanschen of nieuwen Stijl 257
Na de Akademiestichting van Franeker . 254
Na den Munsterschen Vrede . . . 191
Na de oprigtirjg der Maatschappij: tot nut van't Algemeen 55
Na de vereeniging van Nederland met Frankrijk 29
De herstelling der Nederlanden . . 26
Na den slag bij Waterloo , • , . 24
Het koningrijk der Nederlanden , . 23
Na den afval van België . . , 9

A



Be Lente Lcgint <îen 21 Maart, 's morgens 7 uur 23 min.

De Zomer begint den 22 Junij , 's morgens 4 uur 23 min.

10e Herfst begint den 23 September, 's avonds 6 uur 22 min.

De Winter begint den 22 December, 's morg. 11 uur46min.

QÜATERTEMPERS.

De eerste den 20 , 22 en 23 Februari). -

De tweede den 22, 24 en 25 Mei.

Do derde den 18, 20 ea 21 September.

De vierde den 18, 20 en 21 December.

CHRONOLOGISCHE CIRKELS.

Tiet Guldengetal • . 16. De Roomsche Indictie . 12.

Be Zonne-Cirkel i . 28. De Epacta » . . . . 15 .

De Zondagsletter F ,

BEWEEGLIJKE FEESTDAGEN.

Septuagesima . . . . . 27 Januarij.

Kleine Vastenavond . . . . 10 Februarij»

Âschdag . . . . . . 13 »

Groote Yastenavond . . . . 17 »

Paschen . . . . . . 31 Maart.

Christus Hemelvaart . . . . 9 Mei.

Pinkster . . « . . » 19 »

II. Drievuldigheid ; . . : 26 «

II. Sacramentsdag . • . • • 30 »

KmisverhelRng . . . . . 14 September.

Eerste Advent „ . . . . 1 December,

De achlerwmter of vleesclitijd duurt 6 weken en 2 dagen.



JOODSCHË FEESTDAGEN".

Hester (Vastendag) . . . 27 Febrnarij.

Purim (de loling van Haman) , 28 »

Pascha. . . . . . . 30 Maart»

Pinkster ' . . . . . 19 Mei.

De inneming van Jeruzalem . . 30 Junij-

De verstoring van Jeruzalem , 21 Jüiij.

Nieuwjaar . . . . . . 9 Septcnab., 5600,

De moord van Gedaljah . . I I »

De groote Verzoendag . . 18 »

Loofhuttenfeest . . . . 23 «

Vreugde der Wet . . . 1 October.

De vernieuwing des Tempels . 2 December.

De belegering van Jeruzalem , 17 »

NIEÜWE-MAANS-FEESÏM.

S h e b a t . : . . . . . 1 6 J a n u a r i j .
A d a r . . . . . . . 1 5 F e b r u a r i ] .
N i s a n . . . . . . . 1 6 M a a r t .
J a i r . . . . . . . 1 5 A p r i l .
S i v a n . . . . . . . 1 4 M e i .
T h a m m u z . . . . . . 1 3 J u n i j .
A b . 1 2 J u l i j .
E l l a l . . . . . . . 1 1 A u g u s t u s .
T h i z r i • . . . . . » 9 S e p t e m b e r ,
M a r c h e s v a n , . . • . . 9 O c t o b e r .

| C h i s l i e u w . . . . . . . 8 N o v e m b e r .
T h e b e t . . . . . . „ 8 D e c e m b e r .

A2



E K L I P S Ë N .

In dit jaar zullen er twee Eklipsën of Verduisteringen op
den Aardbol kunnen gezien worden, zijnde beide van de
Zou ; waarvan ééne, hoewel zeer gering , bij ons zal kun-
nen gezien worden.

De eerste van de Zon, den 15 Maart; bij ons te zien, en
in het zuidwestelijke gedeelte van Europa en Azië, het
noordelijke gedeelte vajj Afrika en Zuid-Amarika. Bij ons
is j volgens middelbaren tijd, liet begin 's namiddags te 3 '
«re 51 min., liet midden te 4 ure 7 min. en het einde te
4 ure 26 min. De Zon zal slechts eene halve duim over
de zuidzijde verduisterd worden.

De tweede van de Zon , des nachts tusschen den 7 en 8 (
September, bij ons onzigibaar, maar te zien in het noord-
oostelijke gedeelte van Azië, het westelijke gedeelte van
Amerika en de Stille Zuidzee. Het begin, volgens onzen
lijd, den 7, 's avonds te 7 ure 47 min., het midden te 10
ure 46 min. en het einde, den 8, 's morgens te 1 ure 45
min. De Zon zal ringvormig verduisterd worden.



JAPJUARIJ, Louwmaand.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

JJagen
der

Maand.
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.

Nieuwjaar. Corn.Pietersz. ïlooi'tgcslorv. 1626
S. Dekama gestorven, " 1558
U. Bouricius gestorven te Franeker, Î636
Felle brand te Stavoren , 939
Begin van den .harden winter van het jaar 1709
H. 3Koningen, L. Bos geslorv. te Franck. 1717
De wachters van Jupiler ontdekt, 1610
Slavenhandel bij de Franschen afgeschaft 1817

ISt. Juliaans vloed, 1164

24 Donderda
25:Vrijdag
26 Zaturdag
27
28
29
30
31

Zondag
Maandag
Dingsdag.
Woensdag
Donderdas

Strenge koude in Nederland, 1740
C. Vitringa Jr. gestorven te Franeker, 1723
Prinses Anna gestorven, 1759
de Post Epiphania. Memio Simons gesî.orv. 1561
Koppermaand. K. van Baerle gest. te Amst.1648
Pruissen tot een koningrijk verheven . 17J0
Marcellus vloed, 1219
ikixt'.raer slag , 1586
Hendrik Casimir geboren te 's Gravenhage 1GÜ7
Anna Paulovma , Kroonprinses, geboien 1795
2e Post Epiphan. Albert van Kgniouri versl.1168
Igo Galama te Boisward vennoord, 14'y2
Seerp Galama gestorven , 1581
De Oldehoofster kerk te Leeuvvard. stort in 1578
De zoon van Willera I naar Spanje gevoerd 1568
Willem, Gr. v. ïloli., door de Friez. doodg. 12o5
Commilté van Herstel te Leeuwarden, 1796
Stptuagcsima. Bern. Fullenius gestorven , 1657
liare! de Groote gestorven te Aken, 814
Unie van Utrecht, 1579
Munstersche vrede , 1648
T. van Aylva gestorven, 1705

• L. K. maandag den 7, 's avonds 9 uur 28 min. in de Weegschaal.
N. M. dingsdag den Î5 , 'snam. 3 uur 17min» in den Steenbok»
E. K. dingsdag den 22, 's voormidd, 11 uur 41 min. in den Stier.
V.M. dingsdag den 29, 's avonds 4 uur 4 min. in dan Leeuw.
Zon in den Waterman, den W, op te 7 uur 54 min., onder

te 4 uur 6 min.



FEBRUARIJ , Sprokkelmaand.

sT I der
•"*" i Maand.

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen*

ï | 'Vrij dag
2 Zaturdag

Zondag
Maandag
i.>ingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

yjZaturdag
10 Zondae
11

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

26
27
28

Maandag
Oiogsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zatui'dag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zatui'dag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag

Prinses Amalia verj. E. lipkema gestorven 1832
Maria Lichtmis. Aardbeving in Nederland ] 602
Sexagesima. Graaf Willem valt iu ÏYies!audl398
Groote overstrooraing, 1825
Het kasteel te lUrlingen overgegeven, 1580
Sistus Hemmenia geboren te Berlikum, 1533
Burgwerd geplunderd, 1580
De lloorasciie Geestelijken verlat. Leeuw. 1580
Reed men over zee van Harling. naar Ainst.1608
Kleine Vastenavond. FestusHommiusgeb. 1576
Herstel van de Representanten , 1796
Een schip met buskruid te Leiden gespr. 1807
Aschd. Wiil. III lot koning van Eng. verfa. 1689
Paul Wurtz Veldmaarschalk der Nederl. 1662
Cuuerus Petri gestorven , 1580
îlartirijderij op schaatsen te Heerenveen 1838
(ir.Vastenav. Eeuwig Edikt vau Philips II1577
J. JVÏ. Ba'ijée gestorven te Batavia, 1823
Jo. Phocyiides geboren te Hoiwerd, 1618
Quatertcmp. Â. Chaudoir gest. te Haarlem 1824
Einrie van den strengen winter van 1S38
j Quaterlemper. Zware brand te Hoiwerd 1515
\Qualertcmper. L. van Aitzeaia gestorven 1669
Reminisc. H. Matth. Domin.Ârumaeus gest. 1637
S. Sî-ijl geboren te HarJingen, 1731
Napoleon verlaat het eiland Élba, 1815
A. Ypeij gestorven te Leiden, 1820
Zeeslag van Tromp bij Portland, 1653

L. K. woensdag den 8, 's avonds 7 uur 4 rain.in den Seborp,
M • M. donderdag den 14, 's morg. 3 uur 52 inin. in den Waterrn»
ïî. K. woensdag den 20, 's avonds 8 uur 13 min. in de Tweel.
"V. M. donderdag; dan 28, 's morgens 8 uur 59 min. in de Maagd.
Xon in de p'isichsn, den d9 > ojo ie 7 uur •';• min., onder te 4-

uur 56 mm.



MAART, Lentemaand.

b&

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
30
31

Vaqen
der__

Maand.

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

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen*

Verb. van guarantie tuss. Frankr. en frlud. 1643
Gustaaf, koning van Zweden, gestorven ]792
Oculi. Christiaan VII, kot!, vau Den., gcst.lSUS
Berlijn door da Russen bezet, 1813
G. Stapert gestorven te Spiers, 1573
's Gravenh. door M. vanRossum gepkmd. li>28
Paus Gregor. VII doei Hendr.IV in den banlûSO
Wiliem V geboren 1748; wordt Stadhouderl76fi
Afschaffing der Inquisitie in Spanje, 1820
Laetare. Einde vau den strengen winter 1740
Napoleon huwt met Maria Louisa, 1810
De Graaf van Oostervant belegert Stavorenl398
Belisarius gestorven, 565
Karoil II verklaart den Staten den oorlog 1665
De Franschen beleg. Bergen in Henegouwenl69l
Pruissen verklaart den oorlog aan FrankrijklölS
Judica. inwijd. derUtreclitsche Hoogesch. lG3f»
Napoleon belegert de stad Acre, 1799
St. Joseph. Groote Pier overwint de Saksen 3515
De Hertog van Enghien doodgeschoten îo04
De Oostenrijkers bezetten Lyon , 1815
N. Lobry gesloi-vyn te Leeuwarden, 1818
Jer. de Bosch geboren, 1740
Paimzondag. S'aull, keiz. van Rus!., gest. 1801
Maria Boods. De Franschen bij Vitri ges!. 1814
D.H.Beucker Andreae geb. te St.Anna Par. 1772
Algemeene Vrede te Amiens, 1802
Witte Donderdag. Aardbeving op Java, 1818
Goede Vrijdag. Van Groeneveid gev. gen. 1623
Ontdekking der kaap : de goode Hoop, 148fi
PjtscHEN. Aardbeving in de Nederlanden 1761

L. K. vrijdag den 8, 's naai. 1 uur 55 min. in den Schutter.
N. M. vrijdag den 15, 's nam. 2 uur 36 min. in de Visscbcn.

Zon-Eclips, zigtbaar.
E. K. vrijdag den 22, 's morgens 5 uur 52 min. in den Kreeft.
V. M. zaturdag den 30,'s morgens 2 uur 42 min. in de Weegs,
Zon in den Ram, den '2ó , op en onder Ie 6 uur, Nacht-

evening ; lente begint.



APRIL , Grasmaand,

L. K. Zondag den 7, 's morgens 4 uur 56min. inde Kreeft.
N. M. Zaturdag den 13 , 's avonds 11 uur 41 min. in den Ram.
E. K. Zaturdag den 20, 's avonds 5 uur 17 min. in de Kreeft.
V. M. Zondag den 28, 's avonds 7 uur48 min. in den Schorp
Zon in dm Stier, den 20 , op ie •}• uur 57 min., onder te 7

uur 3 mm.

1
9
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
30

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

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen.

TWEEDE PAASCIIJDAG-. De Briel ingen.
Karel de Groote geboren,
Hubert Duif huis geboren.
Aardbeving in Nederland,
Aardbeving in Nederland,
A. L. Lavoisier geguillotineerd,
Quasimogen. Het kloosterke Aalzum verbr
Aanslag op Sneek,
Maria Louisa gestorven te Leeuwarden,
lïugo de Groot geboren te Delft.
Utrechtsche Vrede ,
Konstantinopel ingenomen,
Catharina de Medicis geboren.
Mùericord. Lodew.en Hendr.v.Nass.sneuv
Willem I te Leeuwarden ,
Willem I g eboren te Dillenburg,
R. Jelgerhuis gestorven te Amsteidam,
Epo Liauckama gestorven,
Lord Byron gestorven te Missolonghi,
Opstand te Alphen tegen de Franschen ,
Jubilale. Afkondig, van het 12jarig bestand
J van Heemskerk sneuvelt.
Maurits van Nassau gestorven te 's Hage,
B. Eisraa van der Bildt gestorven te Franek
H. van Beverninck geboren te Gouda,
200 huizen te Bolsward afgebrand,

1572
742

1581
1640
1580
1794
1521
1492
1765
15S3
1713
1204
1533
1574
1581
1533
1806
1535
1824
1813
1609
1607
1625

.1831
1614
1475

Jan van der Bildt gestorven te Franeker 1791
Cantate. Napoleon vertrekt naar Elba,
Aftogt der Pruissen uit Nederland,

1814
1788

Landsd. te Stavoren tegen Karel den Stoutel470



MEI, Bloeimaand,

k l

vl

~i
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
30
31

Vagen
der

Maand.

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

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen.

Don Jan van Oostenrijk komt te Brussel
Groninger turf brand.
Verbond van Oost- en Westergoo ,
A. M. Schuurraans gestorven te Wieuwerd
Vocem. Slatius en anderen onthoofd,
Rome door Karel V ingenomen en geplund
Aanslag van Willem Lodewijk op SleenwrjL
Wigle van Ayüa gestorven ie Brussel,

1577
3687
1399
1678
1623
1527
1592
1677

Cnn. HEUELV. INapol.vertrekt naar Rusî. 1812
Veldslag bij Lodi,
Arjen Roelofs gestorven te Hijum,
Exaudi. A. E. van Haren gestorven,
Oldenbarneveld onthoofd,
Overwinning op de Hollandsche vloot,
Diderik IV, Graaf van Holland, gestorven
C. Vitringa Sr. geboren te Leeuwarden,
Jan Corver gestorven,
fastendag. ïnnerniijg van Bolsward,
PINKSTER* Willen) l i l gestorven,

1796
1828
1717
1619
1515
1048
1659
1716
1516
1702

te Pi NKSTERnAG.ÏÏe Eilerschansbelegerd 1664
Oproer te Hoorn ,
Qualertemper. De Tempeliers uitgeroeid ,
Adolf van Nassau sneuvelt bij ïleiligerlee
Quatcrtemper. Simon Stijl gestorven ,
Quatert, Zierikzee verkl. zich voor Wil!. I
II. Drievuldigh. Scherne Wybe dootlgesch
De admiraal van Kinsbergen gestorven ,

1470
1312
1568
1804
1572
1482
1819

Overeeck.tuss.de Binnen-en Buiteudijkcrsl525
Verdrag luss. de Schieringers en Vetkoop.
H. Sacramentsd. De Franschen in Hamburg
P. P. Rubbens gestorven,

1305
1813
1640

JJ. i\. maanaag aen o , s avonasiuur omin. in aen waterman.
K. M. maandag den 13, 's morgens 7 uur 34 min. in den Stier.
E. K. maandag den 20 , ' s morgens 6 uur 40 min. in de Maagd.
V- M. dingsdag den 28 , 's voorm. 11 nur9 min. in den Schutter.
ZOJQ in de Tweelingen, den 1ö, op Ie 4 uur % min., onder te

7 uur ôS min.



JUNIJ , Zomermaand.

IJ. K. dingsdag den 4, 's nachts te 11 uur Omin. inde Visschen.
K. M. dingsdag den 11, 's nam. 3 uur 5 min. in de Tweelingen.
E. K. dingsdag den 18, 's avonds 10'uur 55 min. in de Maagd.
V. M. donderdag den 27, 'smorg.0uur23 min. in denSteenbok.
Zon in den Kreeft, den 22, op te 3 uur 38 min., onder te 8

uur 22 min. Langste dag; zomer begint.

Ij D
at. ;

1
2
3
4
5
G
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Daqen
der

Maand.
Z«turdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag.
Vrij dag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenis

Galama en Beyma te Brussel onthoofd,
Foeke Sjoerds geboren te Ee ,
Hanover door de Franschen bezet,
Pi. van Burmania gestorven,
Afkondiging vaa den Munsterschen Yrede
De woudlieden door de Saksen verslagen
Lodewijk XIV gekroond,
Van Galen verovert Groenlo,
Fred. Sophia Wilhelmina op het Loo overl.
Prins Maurits vermeestert Deventer,
Graaf Willem IV belegert Utrecht,.
Zeeslag bij Nieuwpoort,
Jacoba van Beijeren te Bergen opgeligt,
Veldslag bi) Marengo,
St. Vitus. De Franschen bezetten Charleroi
Dank- en Eeded. De Hert. van Brunsw. sn.
Graaf Dirk V gestorven ,
De Franschen verslagen bij Waterloo,
Oude adel in Frankrijk afgeschaft,
De Nederl. regten op Palembang hersteld
1ste steen gel. v. de Herv. kerk te Paramar.
Overwinning op de Engelschen te Chattam
Johan van Hottinga gestorven ,
St.Jan Sopt. Nap. trekt over den Weichsel
Alkmaar ingenomen en geplunderd,
Veldslag bij Fleurus,
3-eorg. Coopmans geboren,
Graaf Floris V vermoord.
H. Petrus en Paul. Nap. vlugt naar Rochef.
Hertog van Gelder te Arnhem gestorven

sen.

1568
1713
1803
1645
1648
1498
1654
1672
1820
1591
1345
1653
1424
1800
1815
1815
1091
1815
1790
1821
1810
1667
1604
1812
1517
1794
1717
129S
1815
1538



.1 LI LI J, Hooimaand.

ft

i
•>
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

25

JJagen
der

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

24| Woensdag
25
26
27
28
29

Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag

30 Dingsdag
31 Woensdag

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenis

Lod. Buoii. doet afstand v. de kroon v.IIoii
Hector van Hoxwier gestorven,
Streng plakaat tegen de Reformatie uitgev.
Alexand. keiz.v. Rusl. op de beurste Amst.
H. Bonifac. Festus Hommius gest. te Leid.
Veldslag bij Wagram,
De geallieerde legers bezetten Parijs,
Lodewijk XVIII komt terug te Parijs,
Vercenig. der Nederl. met hot Fransche rijk
Willem 1 door Bahh. Gerards vermoord
Baitb. Bekker gestorven te Franeker,
Bijeenkomst van Predikanten Ie Leeuward.
C. Munster geboren te Leeuwarden,
Paus Pius VI in de citadel vanValencia opg.
Napoleon geeft zich aan de Engelschen over
Velds. tuss. Boudewijn Vl en Rob. de Vries
René de Chalon sneuvelt bij St. Uisier
Gerr. Cammingha beleend met Leeuwarden
Graai" Floris IV verraderlijk omgebragt
De pijnbank te Rome afgeschaft,
Zaltbommel door de Franschen ingenomen
George van Lalaing gestorven,
Frans van Brederode gevangen genomen
Het Hof van Friesland opgerigt,
Bier-oproer te Leeuwarden,
Sicco Liauckama gestorven,
Engel Willemsz. Meruia gestorven,
Het eerste Engels. Dagblad komt in 'tucht
Arn. Loo eisch! schatting van de Friezen,
E. Tinga gestorven te Groningen,
Wolfaart van Borselen vermoord te Delft

se».

1810
1546
1566
1814
1642
1809
1815
1815
1810
1584
1693
1672
1614
1798
1815
1070
1544
1399
1234
181b
1672
1581
1489
1499
1487
1553
1557
1588
1479
1828
1299

IJ. K. donderdag den 4 , 's morgens 5 uur 38min. in den Ram,
N. M. woensdag den 10, 's avonds 11 uur 25 min. in den Kreelt.
E. K. donderdag den 18 , 's namidd. 3 uur 25 min. in de Weegs.
V. M. vrijdag don 26, 's voorna. 11 uur 50min. in den Waterm.
Zon in den Leeuw, den SS, op ie 4- uur 2 min., onder ie f

uur 58 min. Hondsdagai beginnen den d9.



AUGUSTUS, Oogstmaand.

te
•
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
]1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JJaijeji

der
Maand.

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
Diiigsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zalurdag

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen,

A. F. Goudriaan geboren te Ameide,
Viervoudig Verbond,
Willem I begraven te Delft,
J. F. Martinet gestorven te Amsterdam,
Slag bij Doggersbank,
Tjerk Hiddes geboren te Sexbierum ,

1768
1718
1584
1795
1781
1622

Oude water door de Spanjaarden ingenomeül573
Zeeslag voor Katwijk,
M. Lycklama à Nijeholt gestorven",
Spino'a bemagtigt Lingen,
Godi'ried van Bouillon gestorven.
Anna, koningin van Engeland , gestorven
Mexiko door Ferdinand Cortez veroverd
Veldslag bij St. Deuis,

1653
1625
1605
1100
1714
1521
1678

Maria Hemeh. Inhuld.van Aartsh. AIbertusl598
C. Schotanus à Sterringa geb. te Schingen
J. Bonga komt met de Geuzen in Friesland
Slag op de Menaldumer mieden,
Frederik Hendrik neemt Grol in,
Henr. Cannegîeter gestorven,
Zeeslag bij Kijkduin,
J. Jongama verslagen bij Schoterzij],
Inwijding der Akademie te Groningen,
Koning derNederl. verj. Aann. der Grondw
L. W. van Merken geboren te Amsterdam
Zeeslag bij PJymouth,
S. II. Roorda v. Eijsinga gest. te Langweer
Hugo de Groot gestorven 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

L. K. vrqdag den 2 , 's morgens 10 uur IJ; min. in den Stier
N. M. vrijdag den 9, 's morgens 9 uur 42 min. ie den Leeuw.
E. K. zaturdag den 17, 's morgens Suur 1 min. in den Schorp,
V. M. zaturdag den 24, 's avonds 10 uur 1 min. inde Visschen.
L. K. zaturdug den 3 1 , 's nam. 3 uur 11 min. in de Tweeüngen.
Zon in de Maagd, den 23 , op te 4 uur 57 min., onder te 1

uur 3 min. Ilondsdagen eindigen den J9.



SEPTEMBER , Herfstmaand.

N. M. zaturdag den 7 n 's avonds 10 uur 44 min. in de Maagd.
Zon-Eclips. Onzigtbaar.

E. K. maandag den 16, 's morgens 2 uur 23 min. in den Schutt.
V. M. maandag don 23 , 's morgens 7uur 33 min. in de Visschen.
L. K.. zondag den 29, 's morg. 8uur24 min. in de Tweelingen.
Zon in de Wcegsch., den 23, open onder te 6 uur. Herfst begint.

te
K.

"1
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
30

Dagen
der

Maand,

Zo†idag
Maandag
Diogsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Bingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vlij dag
Zaturdag
Zondag
Maatîdag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag

Feestdagen en merkwaardige Gebeurtenissen,

Willem IV geboren te Leeuwarden, 1711
De generaal Morcau sterft aan zijne wündenl813
Adr. Florîssen van Utrecht tot Paus gekr. 1522
Coîistantijt] liuijgens geb. te 's Gravenhagel596
Nieuwpoort door de Franschen ingenomen
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. 3an de Bakker levend verbrand
De Spaansche Constilut. te Lissab. geprocl
Doorbraak van dijken,
T. A. Ciarisse gestorven,
Quatertemper. Aardbeving in Nederland,
J. Pierson Tholen geboren te Leeuwarden
Quatertemper. Sicco van Goslinga gestorv.
Quatert. St. Mattheus. Waker Scott gest.
Clemens XIV (Ganganelli) gestorven,
Hermanus Boerhave gestorven,
Joan de Witt geboren te Dordrecht,
Ev. Wassenbergh geboren te Lekkum,
Stavoren door de Friezen, overrompeld,
J. P. van der Bildt geboren te Vrouwenpar
G. van Burmania gestorven te Ferwerd
St. Michiel. Ferd. VII, kon. v. Spanje, gest
Margaretha van Henegouwen gestorven,

1745
'566
1733
1804
1835
1299
1491
1660
1456
1525
1820
1509
1828
1692
1764
1731
1832
1774
1738
1625
1742
1421
1709
1602
1833
1355



OCTOBER, Wijmnaand.

1?
1

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
30
31

Dagen
der

Maand.

Dingsdug
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
Donderda»

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen.

Mechelen door de Spanjaarden geplunderd
Phil. van Marnix uit zijne gevangenis ontsl.
Femia Mastenbroek gestorven te Sneek,

1572
1574
1826

B. Eisma van der Biidt geboren te Franêkerl753
H. Schotanus gestorven te Leiden,
Wiüem I op de Maas,
Frederik Hendrik bemagtigt Breda,
Jacoba van Beijeren gestorven ,
Bredevoort door Maurits ingenomen,

1652
1568
1637
1436
1597

SI. Victor. Congr. te Weenen 1814; teAkenl818
De Sneekers bij Barra-huis verslagen,
E. A. Borger gestorven ,
E. Epkema geboren te Wirdum,
Zware storm in Holland,
Freder. Louisa Wilhehaina te 's Grav. gest
Maria Antoinetta geguillotineerd,
Hertog Al hert van Saksen verlaat Friesland
Veldslag bij Leipzig,
Wigle van Aytta geboren,
B G. Furmerius geboren te Leeuwarden
W. S. van Grovestins verdrinkt,
Willem IV gestorven te 's Gravenhage
Hans van Wyckel gestorven ,
A. van Leeuwenhoek geboren te Delft,
Gr. Wiüem van Roggendorf'komt in Friesl
De Friez. doen staande den eed aan Philips
Erasmus geboren te Rotterdam,
Simon en Judas. Groote Pier gestorven
P. Mol gestorven te Franeker,
Kap. Gaillard wreedel. vermoord te Leuv.
E. S. van Burmania geboren,

1492
1820
1759
1508
1819
1793
1499
1813
1507
1542
1313
1751
1659
1632
1517
1555
1467
1520
1669
1830
.1698

N. M. maandag den 7, 's namiddags 2 uur 37 min. in de Weegs.
E. K. dingsdag den 15, 's avonds 6 uur 48 min. in den Steenb.
V. M. dingsdag den 22, 's avonds 4 uur 55 min. in den Stier.
L. K. dingsdag den 29, 's morgens 8 uur 24 roin. in den Leeuw.
Zon in den Schorpioen, den U-, op te 7 uur 3 min,, onder

ie U uur 57 min.



KOVEMBER, Slashnaand.

N. M. woensdag den 6, 's aorgens 8 uur 35 min. in den Schorp.
E. K. donderdag den 14, 'sraorg. 9 uur 36 min. in den Waterm,
V- M. donderdag den 21, 's morgens 2 uur 36 min. in den Stier.
L. K. woensdag den 27, 's avonds 10 uur 49 min. in de Maagd.
Zon in den Schutter, den 22, op te 7 uur 58 min., onder te

k uur 9, min.

"1
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
30

Vagen
der-

Maand.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
üingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag.
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrrjdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag

Feestdagen en merkwaardige Gebeurtenissen.

jille Heiligen, H. Aeneae gest. te 's Grav. 1810
Alle Zielen. P. Winsemius gest. te Franekei-1644
D, Hamerster geboren,
Hevige storm in Friesiand,
Anna Maria Schuurmáns geboren,
Cynthia Lenige geboren te Makkum,

1689
1519
1607
1755

De kanselarij te Leeuw- door het Hof ingew.1571
Dlr. Huber gestorven te Franeker,
Sixt. Amama gestorven Ie Franeker,
K. Roorda gestorven,
Ät. Martinus, Doeke Martena gestorven
Chr. Schotanus gestorven te Franeker,
Prins Maurits geboren,
Willem III geboren,
De Kozakken te Leeuwarden,
G. Mockema en J. Herjuwsma onthoofd.
J.H. Nieuwold geboren te Gerkesklooster
Robles beslist de twist tuss. de B.en Buitend
îj. van Aitzema geboren te Dokkum,
3. van Broekhuizen geboren te Amsterdam
Berin. Huber gestorven,
De Gelderschen komen in Friesland,
St. Clemens. L. Bos geboren te Workum
De Gelderschen bemagtigen Sneek,
E. Tinga geboren te Leeuwarden,
Jo. Schrader gestorven te Franeker,
Piet Hein geboren te Delfshaven,
Intrede van Paus Pius VIII te Parijs,
P. Moll geboren te Sneek,
St. Andreas. F. van Grovestins gestorven

1694-
1629
1601
1605
1671
1567
1650
1813
1512
1737
1573
1600
1694
1730
1514
1670
1514
1762
1783
1577
1804
1596
1730



DECEMBER , Wintermaand.

1

4

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

Dagen
der

Maand-
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen.

de Advent. Moord der Spanjaard, te ISaard. 1572
Slag bij Austerlitz, 1805
Ev. Wassenbergh gestorven te Franeker, 1826
S. G. Juckema v. Burmania gest. te Leeuw.1720
Watervloed, 1665
St. Nikolaas. Kroonprins derNederl. geb. 1792
Don Jau tot vijand verklaard, 1577
2e Advent. Maria Ontvang. G. Frisius geb. 1508
S. Beyma verbrandt Epe Aylva-huîs, 1485
A. Deken geboren te Amsterdam, 1741
Groote Pier neemt een Koggeschip, 1515
Rich. van Ommeren geboren te Leeuward.1757
Foeke Sjoerds gestorven te Oosternijkerk 1770
Doorbraak tusschen Stavoren en Enkhuiz. 1285
Se Advent. 3o. Hoppers gestorven te Madridl576
Eehtscheid. tusschen Napol. en Josephine 1809
Munt te Brugge geopend, 1487
Quatertemp. W. Bilderdijk gest. te Haarleml831

Donderdag fjbbo Enimius gestorven te Groningen, 1625
V r i j d a g - • • • ' -» •• • - - ' "•-""Quatertemper. Joan Maurits v. Nassau gest. 1679
Zaturdag Quat. St. Thomas. De Gr. van Bossu gest. 1578
Zondag 4e Adv. Nap. trekt met 12000 man in Syrië 1798
Maandag Maximiliaan van Egmond gestorven, 1548
Dingsdag J. Newton geboren, 1642
Woensdag CHRISTUS Geboorte. Kersvloed, 1717
Donderdag TT^EBMS KERSDAG. Kersvloed, 1277
Vrijdag St. Joh. Optogt der Franschen uaar Hollandl672

28,Zaturdag Inwijding van het Athenaeum te Franeker 1815
29: Zondag De Prinsvan Parma landv. over de Nederl. 1579
30 Maandag | Aanslag van Juwjongama op Leeuwarden 1496
31 j Dingsdag Hermanus Boerhave geboren te Voorhout 1668
N. M- vrijdag den 6, 's morgens 3 uur 24 min. in den Schutter.
E. K. vrijdag den 13,'savonds lOuur 12 min.in de Visscheti.
V. M. vrijdag den 20, 's iiamidd. 1 uur 8 min. in de Tweelingen.
L. K. vrijdag den 27, 's avonds 5 uur 9 min. in de Weegschaal.
Zo'i in den Sleenbok, den f2 , op te 8 uur 22 'min., onder te

3 uur 38 min. Winter begint.



Verschijning der Planeten in 1839.

M E R C Ü R I D S

bereikt in de laatste helft van Januaiij zijne grootste weste-
lijke afwijking van de Zon; doch zal, wegens den iageü
stand des dierenriems, moegelijk zijn te zien, alsmede in
Februarij. In het midden van Maart komt hij in zijn' bo-
vensten zamenstand met de Zon en kan op het einde dezer
maand, gelijk ook in het begin van April, 's avonds in het
westen, na zonsondergang, gezien worden. Op liet einde
van April wordt hij onzigtbaar en komt niet de Zou in zijn'
ondersten zamenstand. In de maanden Mei, Junij, Juiij eu
Augustus is hij, wegens den stand ten opzigte vau de Zou
of dien van den dierenriem, moeijelijk of in bet geheel niet
te zien. In het laatste gedeelte van September is hij 's mor-
gens voor zonsopgang in het oosten te zien. In het midden
van October, met de Zon in den bovensten zamenstand ko~
mende, is hij on2Ïglbaar. In November is hij mede onzigt-
baar. Op bet einde van December is hij 's morgens voor
zonsopgang in het zuidoosten te zien bij de ster Antare.s.

VENU S

is in de maand Januarij, wegens hare nabijheid bij de Zon,
onzigtbaar. Op het einde van Februarij begint zij zic'a des
avonds in het west-zuidwesten, na zonsondergang, weder te
vertoonen. In Maart is zij na zonsondergang , in het weslen ,
als avondster zigtbaar. In April wordt zij a! meer en meer
in het westen zigtbaar, en staat in het midden dezer maand
digt bij het zevengesitrnie. In Mei neemt zij steeds in hel-
derheid toe en gaat 's avonds te 11 ure, omstreeks ia het
noordwesten, onder. In het midden vau Juni] staat zij bij
de ster de Krib, en bereikt op het einde dezer maand hare
grootste oostelijke afwijking van de Zon, In de eerste dagen

B



van Juli] staat zij digt bij Aa ster Regidus of liet Hari van
den Leemt, en bevindt zich 's avonds na zonsondergang laag
aan den wesieiijken hemel, in Augustus gaat zij 's avonds
om Sf uie in het west-zuidvveslen onder. In September
staat zij bij c!e ster Spica of de Koornaar van de Maagd en
verliest zich allengs in de avondschemering. In do eerste
dag'eu van Oclober komt zi] met de Zon in den benedensten
zamenstand en begint op bet einde dezer maand weder in
de morgenscliemering a;ui den ooslelijkeu hemel Ie voorschijn
te komen, iu November komt zij 's morgens te 4 ure op
en is lot het aanbreken van den dag aan den zuidoostelijkeri
hemel te zien. In December korat zij 's morgens te 4 ure
m het oost-zuidoosten op en schittert dan als morgensier.

SI A R S

is, den eenen tijd meer dan den anderen, het gelieeie jaar
door te zien. In Januarij komt hij 's avonds te 10i ure op,
staat 's morgens te 4§ ure iu het zuiden en gaat bij het aan-
breken van den dag onder. In Februari) komt hij 's avonds
te 8 ure op en staat 's morgens te 2 ure tamelijk hoog in
het zuiden. In bet midden van Maart komt hij io tegen-
stand met de Zon, bereikt des nachts te 12 ure zijn' hoog-
sien sîand in het zuiden en is den ganschen nacht zigtbaar.
In April komt hij 's avonds te 9§ ure in het zuiden en gaat
's morgens te 4 ure in het westen onder. In Mei staat hij
's avonds na zonsondergang tamelijk hoog in het zusden en
gaat 's morgens te 2 ure iu het westen onder. ]n junij staat
hij 's avonds na zonsondergang aan den westelijken hemel
eu gaat omstreeks middernacht onder. In Julïj gaat hij 's
avonds te 11 ure onder en bevindt zich in het midden dezer
maand iu de nabijheid van Jupüer. Iu Augustus staat bij ,
in (Se avondschemering, links van de ster Spica of de Koorn-
aar van de Maagd en gaat 's avonds te 9 ure onder. In
September gaat hij 's avonds te 8 ure inliet west-zuidwesten
onder. In October is bi] 's avonds iu het zuid-zuidwesten
te zien en gaat na 7 ure onder; ia de eerste helft van deze
maand staat hij digt bij Satumus. In November gaat hij
's avonds te 6-J ure iu het zuidwesten onder. In December
Itan meu het»; 's avonds vos 'm bet zmdw?«tea zien.
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is gedrrende drie vierde gedeelten van het jaar te zien, ïn
Januari] komt hij te middernacht in het oost ten zuiden op,
in de nabijheid van de ster Spica, staat 's morgen* te 5 |
ure in het zuiden, en is tot het aanbreken van deii dag te
zien. In Februari] komt hij 's avonds te 10 ure op en komt
's morgens te 3 | ure bijna gelijktijdig met de ster Spica in
het zuiden. In Maart komt hij 's avonds te 8 ure op en is
den ganschen nacht zigtbaar; gelijk mede in April, wanneer
hij te middernacht in het zuiden komt. In Mei komt hij
's avonds te 9 ure in het zuiden en gaat 's morgens te o
ure in liet westen onder. In Junij is hij 's avonds na zons-
ondergang in het westen te zien en gaat kort na midder-
nacht onder. In het midden van Julij staat hij digi bij Mars
en gaat voor 11 ure onder. In Augustus is hij laag in iiet
westen in de avondschemering te zien en gaat 's avonds to
9 ure onder. In September staat hij laag bij de ster Spica
in de avondschemering en gaat 's avonds te 7 ure in het
west ten zuiden onder. Tegen het einde van October komt
hij met de Zon in zainenstand en is onzigtbaar. In Novem-
ber komt hij 's morgens te 6 ure op en is dan in de inor-
genscheraering in het oosten te zien. In December komt
hij 's morgens te 4J ure in het oost-zuidoosteu op en is
dan tot het aanbreken van den dag te zien.

S A T Ü R N Ü S ^

komt in Januarij 's morgens voor 5 ure in het zuidoost ten
oosten op en staat te 8§ ure laag in het zuiden bij de ster
Antares. In Februari) komt hij 's morgens voor 3 ure op
en staat te 7 ure in het zuiden. In Maart komt hij 's mor-
gens te 1 ure op, staat te 5 ure in het zuiden en is tot het
aanbreken van den dag te zien. In April komt hij 's avonds
te 11 ure op , staat 's morgens te 3 ure in het zuiden en
schijnt den geheelen nacht in de nabijheid van de sier An-
tares. In Mei komt hij 's avonds te 9 ure in het zuidoost
ten oosten op en komt op het einde van deze maand tegen-
over de Zon, als wanneer hij den geheelen nacht, van 's
avouds tot 's morgens, zigtbaar is; alsmede in Junij, ko-

B
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mende dan 's avouds te 7 ure op. In Julij komt hij 's avonds
te 8§ ure in het zuiden en gaat 's nachts tusschen 12 en 1
«re onder, lu Augustus is hij 's avonds na zonsondergang
aan den zuidwesleiijken hemel zigthaar; gelijk ook in Sep-
tember, wanneer hij 's avonds te 9 ure ondergaat. In Oc-
tober kan men hem 's avonds nog aau den westelijken hemel
zien en gaat hij om 7 ure onder; i» de eerste helft dezer
maand bevindt hij zich bij Hars. In November en Decem-
ber is hij onzigtbaar, als wanneer hij ook met de Zon in
zamenstand komt.

Ü R A S Ü S

•I
kan men in Januari] 's avonds in het zuidwesten zien en
gaat na 8 ure onder. In Februari], Maart en April is hij
onzigtbaar. In Mei komt hij 's morgens te 2 ure in bet
oosten op en is dan in het sîerrebeekl de Wissckenie vinden.
In Junij komt hij om middernacht op en komt 's morgens
te 5* ure in het zuiden. In Julij komt hij 's avonds te 10
ure op. In Augustus komt hij 's avonds te 8 ure op, komt
's morgens te l i ure in het zuiden en is den geheeîen nacht
zigtbaar. In de eerste dagen van September komt hij tegen-
over de Zon , staat te middernacht in het zuiden en is den
ganschen nacht ziglbaar. In October staat hij 's avonds te
9§ ure in bet zuiden en gaat 's morgens te 3 ure in het
westen onder. In November komt hij 's avonds te 7 | ure
in het zuiden en gaat 's morgens te 1 ure in het west ten
zuiden onder. In December staat hi| 's avonds te 5 | ure
in het zuiden en gaat voor 11 ure in het west ten «uiden
onder.



v o o a N A A :tï s Ï E

J A A R M A R K T E N E N K E R M I S S E N ,

in Friesland, en in een-i ff e naburige, of
voorname plaatsen,

Akkrum, 6 Augustus jaarmarkt.
Anjum, 10 Augustus j .
Anna (SI.) Parochie, 21 Mei j .
Appingedam, 22 Mei, 17 Juiij en 14 Augustuspaardemarkt.

19 September veulenmarkt. —• 30 October beestemarki,
Arum, 19 Mei j .
Assen, 23 , 24, 26 en 27 Augustus j . p. en b.
Baard, 6 Augustus j .
Balk, 27 Maart j . — 6 November b .
Battian, 24 Junij j .
Beetgum, 20 October j .
Beetsterzwaag, 1 Mei j . p. en b . — 2 October j . p. b. en v.
Berlikum, 27 en 28 April j . r>. en b. — 10 October p. en b.
Bergum, 13 Meij. — 16 September j . en p.
Blesse, 21 Mei j . p. en b . — 1 October p. en b .
Bohward, 25 April b . — 24 Aug. j . — 26 Aug. p. — 31 Oct.b.
Bozum, 24 Augustus j .
Buitenpost, 7 Augustus j . en p.
Delfzijl, 28, 29 en 30 Mei j . — 31 October j . p. en b,
Dokkum, 6 Mei b. — 10 Junij j . — 11 November b.
Dragten, 29 Mei j . en b. — 30 Mei p.
Drogeham, 1 Mei b. •— 25 September b . en p.
DroHrijp, 1 Mei b. — 29 Junij j .
Dviingeloo, 16 Mei en 8 October j . p. en b.
Eerjisum , 18 Augustus j .
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Fa-werd, 9 Mei j .
Ferwoude, 2 Juntj j .
Franeker, 11 Mei b. — 24 Julij j . — 21 October varkensm. r

— 4 , 11 en 18 November b.
Gaast, 18 Augustus j .
Gorredijk, 6 aiei j . — 28 October j .
(koningen, 11 Maart en 15 April p. — 14 Mei j . — 21 Mei :

p. — 28 Mei, 4 , 1 1 , 18, 25 Junij, 2 en 9 Julij wolm.
— 15 Julij en 12 Aug. p. — 25 Sept. j . — 7 October p.

Groofegast, 18 September j .
Grouw, 17 October b .
Gri/pskerk, 7 Mei p. en b — 29 en 30 Augustus j .
Hgtlum, 7 November j .
Harig, 26 Mei j .
Harlingen, 24 Junij j . — 11 November vark. en b . |
Heeg, 16 October j .
Heerenveen, 26 April b . — 19 Mei j . — 4 , 11 en 18 Junij

koem. — 27 Junij b. — 18 Julq b . , vark., schap, enp.
—• 15 Augustus, 19 September, 11 October, 2 , 9 en
16 November b*

Hemelum, 26 Mei j .
Hindeloopen, 5 Mei en 22 October b.
Hollum, 10 September j . p . en veul.
Holwerd, 13 en 14 September b . en p. — 15 September j ,
Hoogeveen, 7, 14, 21 en 30 Mei, 25 Julij, 21 October, 5 ,

12 en 19 November j . p. en b.
Huins, 11 Augustus j .
Hijtaard, 17 Augustus j .
Jacobi (SI.) Parochie, 28 Julij j .
Johatinisga, {St.) 20 Mei j .
J'orwerd, 20 September j .



Joure, -3 Mei j . — 26 September h. —- 27 Sepismue» p,
Kimswcrd, 11 Augustus \.
Koevoj-den, 8 April, 13 Mei, 17 Juuij , 15 Jnlij, 28 Augus-

tus, 16 September, 21 en 28 Oct., 4 en 11 Nov. j , p, b.
Kollum, 10 April }>. — 10 en 11 April j . — 29 April veem.

— 5, 12 en 19 November b.
Koudurn, 21 Mei 'y
Kubaard, 3 Junrj j .
Langiveer, 29 Augustus j .
Zeek, (/Je) 19 en 20 Mei j , ea b.
Leem, 9 Mei j .
Leeuwarden, 23 en 24 April p. — iü juiîj ;, —- 12 Sept, p„
Lemmer, 24 April b. — 17 Junij j , -*~ 16 Ocluber b.
Lioessens, 9 December j .
Lippenhuizen, 27 Mei ]. en b. — 1 October b,
Loppersum, 6 Mei, 18 en 19 September j p, en h,
Makkinga, 7 Mei en 19 September b, 0
MaMum, 26 Mei j .
Manigum, 3 Augustus j .
Marssum, 7 Mei b . — 8 September j ,
Menaldum, 10 Augustus j .
Mensingeweer, 3 Mei en 6 November L.
Meppel, 16 en 25 April, 2 , 8 en 16 Mei, 17 September, 24

en 31 October, 7 , 14 en 21 November j . p. en !>„
Middehtum, 2 Mei b . — 20 Mei j , - - 7 November it
Midlum, 2 April j .
Minnertsga, 6 September j .
Molkwerum, 2 April j .
Munnekeburen, 15 Novembev h.
Nes, 19 Mei j .
Nes en Balluin, 24 Junij i-
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Nikolaasga, (Si.) 26 Mei j .
Noordwolde, 28 Augustus j , en p.
Nnrg, 24 Mei en 3 September b. en p.
Oldeberkoop, 10 Mei en 4 September b. en p ,
Oîdeboorn , 26 Mei j .
Oldemirdum, Ï3 April en 16 Juuij j .
Oosterbierwn, 25 Juaij j .
Oosterlittens, 3 September j .
Oostermeer, 17 Junij j . — 23 September b. en p .
Oostcrwierum, 11 en 12 Junij p .
Oosterwolde, 14 Mei en 2 September b.
Ooslcrzee, 24 Junij p,
Oolmarsum, 11 December j .
Owde Bildtzijl, 4 Augustus j .
O«d« Schoot, 29 Maart en 20 Mei b. en p.
Parrega, 19 Mei j .
Pftfel A, {Oude) 18 April, 25 Juk] en 24 October j . p. h,
Pingjum, 28 April j .
Poppingawier, 29 September j .
liauwerd, 4 September j .
/î/en 28 en 29 Augustus p .
IHnsumageest, 6 September j .
Kolde, 1 Mei en 10 September j , en b.
lïoordahuizum, 2 September j .
Schiermonnikoog, 19 Mei j .
Sébaldaburen, 9 Mei j .
Slochterat, 1 en 2 Mei en 2 en 3 October j . p. en b .
Sloten, 19 en 20 September j .
SUjkenhurg , 1 April j .
Siieek, 7 Mei b. — 13 Augustus j . — 29 October j .
Sondel, 28 JuHj j .



Stavoren , 5 October j .
Steggerden, 25 April j . p . en b. —• 15 Augustus j . en p»
Steens, 1 Mei j . p. en b.
Surliuisterveen, 21 Mei en 23 October j ,
Surig, 24 Kaart j .
Terhorne, 29 Augustus j .
Ternaard, 24 Augustus j .
r jwn , 4 Mei b.
Tjummarum , 21 Mei j .
Veem/ouden, 6 Mei en 2 September j .
VrouvKvhuurt, 18 Augustus j .
Warns, 24 Junij j .
Warrega, 20 Mei j ,
Weidam, 15 Augustus j .
Wierum, 1 Julij j .
Wildemarkt, 4 Mei 1>. — 11 Mei p . — 15 Augcistas j . en b .
Winschoten , 6 en 18 Mei b . — 16 en 17 Mei, 26 en 27

September j . •— 14 en 21 October en 4 November b .
Winsam, 19 en 20 Mei j .
Wirdum, 13 Augustus j .
Wütnarssum, 7 Mei b. — 4 Augustus j .
Wolvega, 8 Mei j . —• 17 September j . en p. — 17 Oct. b»
Wommels, 2 September j .
Workum, 8 Mei b. — 8 September p .
Woudsend, 9 October j .
Wijckel, 20 Mei j .
r ls t , 20 Mei en 26 October ].

Zuidbroek, 13 Mei \. — 26 Jurnj p, — 12 September j .
Zuidlaren, 14 Mei en 15 October j . p. en b.



VAN HET

AFVAREN DER TREKSCHUITEN.

Van Leeuwarden naar Harlingcn, 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 vau des morgens te
4 ure.

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

Vat] Leeuwarden naar Bohward, des morgens te 9 en des
namiddags te 4 ure , en bovendien des Vrijdags nog te 1
ure ; van den 1 December tot den 1 Maart alleen des mor-
gens te 9 ure.

Van Bohward naar Leeuwarden, des morgens te 9 en des
namiddags te 4 ure, en des vrijdags morgens te 3 en te 9
ure. Van den 1 December tot den 1 Maart alleen des mor-
gens te 9 ure : 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
ure, des namiddags te 1 en 4 ure; doch van den 1 Decem-
ber tot den 1 April des morgens te 4 ure niet. Des vrijdags
namiddags vaart te 3 ure nog een pakschip.

Van Franeker naar Leeuwarden, van den 1 April tot den
1 Decemder des morgens te 5 en 8 uur, des middags te 12
en des namiddags te 4 uur; bovendien des vrijdags morgens
te 4 ure een extra schip en alsdan te 7 in plaals van te 8
ure. Van den 1 December tot den 1 April des morgens te
8, des middags Ie 12 en des namiddags ie 5 ure, doch des
vrijdags morgens te 4 ure.

Van Leeuwarden naar Sneek, des morgens te 4 en 9 , des
namiddags te 1 en 4 ure; doch van den I December tot den
1 Maart des morgens te 9 , des namiddags te 4 en des dings-
dags 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 don
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 schip te 12 uur; gedurende de win-
termaanden des morgens te 7 en 9, des middags te 12, des
namiddag Ie 2 en des avonds Ie 5 uur , en des donderdags
namiddags te 1 in plaats van te 12 uur.

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

Van Harlingen naar Dokkum, des morgens te 9 uur.
Van Dokkum naar Harlingen, des morgens te 8 uur.
Van JBolsward naar W~orkum, des morgens te 6 en 9, des

vrijdags te 8 en 2 en des zaturdags te 5 ure; van den 1
December tot den 28 Februari] des morgens te 6, en boven-
dien des vrijdags avonds te 6, doch des zaturdags namid-
dags te 2 en des avonds te 5 ure.

Van TVorkum naar Bolsv/ard, 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 Februari] des namiddags te 1 en vrijdags
bovendien des avonds Ie 5 uur, alsmede het geheele jaar des
morgens te 6 en 10 , doch des donderdags te 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 da-
gen 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 zatur-
dags morgens te 7 , en des vrijdags morgens te 5 en 7 uur;
van den 1 April tot den 15 September in plaats van om 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
Apri! 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 Dùkkmn naar Kollum, van den 1 April lot den 1
September des morgens te 8 en des namiddags te 4 uur,
vervolgens het gebeele jaar door des morgens te 9 en des
namiddags te 4 uur.

Van Kollum Daar T/okkum, het geheele jaar (uitgezonderd
zondags) des morgens te 9 en des namiddags te 1 uur.

Van Dohkum. naar Sirobos, 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 lot den 1 November des morgens
te 5 en 9, en des namiddags te 1 uur; van dan 1 November
tot den 1 Maart des morgens te 9 en des namiddags te 1 uur.

Van Sirobos naar Vokkum, in Maart des morgens te 10,
des namiddags te 1 en des avonds te 5 uur; van den 1 April
tot den 1 Seplember des morgens te 8, des middags Ie 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 dea 1 Maart des
namiddags te 1 en des avonds Ie 5 uur, doch moeten aldaar
wachten tot dat de schepen van Groningen aangekomen zijn.

Van Sirobos 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 Ie 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 Februarij
des morgens te 8 en des middags te 12 uur.

Van Groningen naar Sirobos, 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
ie 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 Februarij tot den 1 Maart des morgens
ie 8 en des namiddags te 1 en 3 uur.



L E G P i, A A T S E N

DER

welke des D ingsdags en Vrijdags Ie LEEU-

IVJRDEN afvaren ; beneveii.s de lijden

van derzelver vertrek.

Aalzum bij de Hoeksterpoort , vrijdag te 12 uur.
Akkcrwoude en Murmerwoude op de Nieuweburen, letter K ,

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

12 uur.
Anjum bij de Hoeksterpoort, A 59 , vrijdag te 11 uur.
Anna Parochie (St.) op de Kelders, H 29, vrijdag te 1 uur.
Augusiinusga en Surhuizum. op da Tuinen, A 248, vrijdag

te 12 uur.
Baard bij de Deinumer Zuipmarkt, F 25, vrijdag te 3 i uur.
Bakkeveen, Haukrwijk en Ureierp op de Tuinen, A 243,

vrijdag te 12 uur.
Balk over de Kelders, G'15, vrijdag te 11 uur.
Barilehiem, Onlaiik en ff^ijns bij de dubbele Pijp, K 3 ,

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

te 2 uur.
Beetgum op de Deinumer Zuipmarkt, 1? 21 , vrijdag te 1 uur.
Bcetgumermokn op de breedzijde van de Nieuwestad, E 42,

vrijdag te 1 uur.
Beetsterzwaag op het Vliet, Lj59, vrijdag te 12 uur.
Bergum op de Tuinen, A 256, dingsÜag en vrijdag te 12 uur.
Bergumer Nieuwstad op de Tuinen, A 253, vrijdag te 12 uur.
Berlikum bij de Waeze , G 283, dingsdag en vrijdag lesuur»
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Birdaard bij de Waag, vrijdag te 12 uur.
Birdaard aan de Wanswerder%ijde bn de dubbele Pijp, A 60,

vrijdag te 1 uur.
Blessum op de Vieeschmarkt, F 17, vrijdag te 1 | uur.
Blija en Lichtaard bij de Ajnelandspijp, K. 9, vrijdag te 12 uur.
Boornbergum mei Smallenie.
Bozum op de breedzijde van de Nieuwestad, E 11, vrijdag

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

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

te 12 uur.
Brilswerd op de Vieeschmarkt, F 5 , vrijdag te 1 uur.
Britsurn op de Vieeschmarkt, F 2 , vrijdag te 12 uur.
Buitenpost bij de Sacrameutstraa!, K. 18, vrijdag te 12 uur.
Burum, Munnektzijl en Fisvliei aan de .Nieuwe, Kaai bij de

Tuinsterpoort, vrijdag te 12 uur.
Dantianawoude bij de dubbele Pijp, A 78, vrijdag te 12 uur.
Deersum bij de Deimuner Zuipmarkt, F 27, vrijdag te 1 uur.
Deinum op de breedzijde van de-Nieuwestad, E 3 1 , vrijdag

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

12 uur.
Driczwn aan de dubbele Pijp, A. 67, vrijdag te 12 uur.
Drogeham, Kooien en Kootstertille voor de Sacramentstraat,

I 332, vrijdag te 12 uur.
Dr onrijp 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 te 12 uur,
Eesirum bij de Meervischbauken, I 339, vrijdag te 12 uur.
Egum met Idaard.
Ehlo met Gorredijk,
Engelum en Franjeburen op de Nieuwestad, E 20, vrijdag

te 1 uur.
JEngwierum tussciien de dubbele Pijp en Hoeksterpoort, vrij-

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

deren kunnen met Yhi verzonden worden.
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Ferwerd bij de dubbeie Pijp, A 7 - , dingsdag te 13 en vrij-
dag te 1 à 2 uur.

Finkum bij de Amelandspqp, K 10, vrijdag te 12 uur.
Folleg asterbrug niet Lemmer,
Garijp op de Tuinen , A 244, vrijdag te 1 uur.
Genum, Janum en Ieslurn over de Kelders, G 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 Elslo op de Tuinen, A
199, dingsdag Ie 11 en vrijdag te ]2 uur.

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

12, vrijdag te 12 uur.
Hantum en Hantumhuizen tusschen de dubbele Pijp en Hoek-

sterpoort, K 177, vrijdag te 12 uur.
Ilardegari.jp en Tietjerk bq de Yischinarkt, A 266, vrijdag

te 12 uur.
Haskerkorn met Joure.
Haukrwijk met Bakkeveen.
Heeg en Hommerts op de Waeze, C 274, vrijdag te 11 uur.
Herenveen op de Tuinen, B 74, dingsdag en vrijdag te 12,

maandag te 10 en donderdag te 12 uur.
Hommerts met Heeg.
Huis ter Noord, ifestergeesl, Oudwoude en Koltumerzwaag

bil de Meelbrug, A 258, vrijdag te 12 uur.
Ilijlaard op de Nieuwestad, K 18, vrijdag te 2 uur.
Hinddopen en Stavoren op de Tvveebaksaiarkt, C 67, vrijdag

te 12 uur.
Holwerd 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 roet Dronnjp.
Huins op do Deinumer Zuipmarkt, ¥ 31, vrijdag te 2 uur,
Hijum over de Koornmarkl, B 14, vrijdag te 12 uur.
Idaard en Egum op de Waeze, D 43 , vrijdag te 1 uur.
Idikenhuizen met Langweer.
Ieslum met Genum.
Jacobi Parochie {St.) op de Kelders, H 35, vrijdag te 1 uur*'
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Janum met Gertum.
Jansga {SI.) met Heerenveen.
Jellum op de 'Nieuwestad, E 47, vrijdag te 2 uur.
Jelsum brj de Tontjepijp. G- 2 , vrijdag te 12 uur.
Jorwerd op de Nieuwestad, E 35, woensdag en vrijd. te 2 | uur.
Joure en Haskerliorn op de Tuinen, B 85, dingsdag te 11

en vrijdag te 12 uur.
Jousv/ier met Metslav/ier*
Jutrijp met Oosterzee.
Knijpe met Heerenveen.
Kotlum, Augibuur of Lutkewoude bij de Vischmarkt, I 338,

vrijdag te 12 uur.
Koliumerzwaag met W~esteinde.
Kooien en Koolster idle niet Drogeham,
Kornjum op de Kelders, H 33, vrijdag te 12 uur.
Korlehem met Hindelopen.
Korte- en Langezv/aag met Gorredijk.
Koudurn met Hindelopen.
Langv/eer, Idskenhuizen en St. Nikolaasga brj de Paarde-

pi] p , D 48, vrijdag Ie 11 uur.
Lemmer. Zie Veerschepen.
Leije bij de "Vischmarkt, I 3 , vrijdag te 12 uur.
Ijichtaard met Blija.
Lioesens bij de Hoeksterpoort, vrijdag te 11 uur.
Xjippenhuizen mei Gorredijk.
Lutkewoude met Kollum.
Jjuikewierum niet Rien.
Makkinga met Gorredijk.
Makkum bij de Kettingbrug, G 7, vrijdag te 12 uur.
Mantgum op de Nieuwestad, E 7, vrijdag te 1 uur.
Marrum tusseben de Amelands- en dubbele Pijp, K 8,

dingsdag en vrijdag te 12 uur.
Marrumer Heereweg over de Kelders, B 28, vrijdag te 1 uur.
Marssum op de Nieuwestad, E 49, woensdag te 1 en vrij-

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

1 uur.
Metslccwier en Jousv/ier bij de Hoeksterpoort, K. 176, vrijdag

te 11 uur.
Mildam met Heerenceen,
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Minnertsga en Lucens bij de Brol, C 17, vrijdag te 12 uur.
Morra bij de Hoeksterpoort, A 65, vrijdag te 11 uur.
Munnektzijl met Burum.
Murmcrwoude mei Akkerwoude.
Nes met Akkrum.
Nikolaasga {St.) met Langweer.
Nieuwe Bildtdijk bij de Koornmarkt, I 10 , vrijdag te 12 uur.
Nieuwe Bildtújl bij de Koornmarkt, 1 4 , vrijdag te 12 uur.
Noordwolde met Gorredijk.
Noordend bij Tfijtgaard op de Waeze , D 44, vrijdag te 1 uur.
Ni/kerk bij de Hoekstorpoort, A 11, vrijdag te 11 uur.
Nijewier bij de Hoeksterpoort, niet geregeld.
Oenkerk bij de Meelbrug, A 260, vrijdag te 1 uur.
Oldeberkoop met Gorredijk.
Oldeboorn op de Tuinen, B 8 1 , vrijdag te 12 uur.
Olterterp inet Smallenie.
Onlank met Barilehiem.
Oosterend op de Vleeschmarkt, F 10, vrijdag te 2 uur.
Ooslerliltens op de Deinumer Zuipmarkt, F 24, vrndag te 3 uur.
Oostermeer op de Tuinen, A 245 , vrijdag te 12 uur.
Oosierwierum op de Nieuweslad, tusschen de Lange- en

Nieuwepijp, E 12, vrijdag te 1 | uur.
Oosterwolde met Gorredijk.
Oosterzee en Jutrijp op het Noordvliet, M 5, vrijdag te 12 uur,
Oudega'va Smallingerland op de Tuinen, B 73, vrijdag te 12 uur.
Oude- en Nieuwehaske met Heerenveen.
Oude Bildtdijk onder St. Anna over de Koornmarkt, B 17,

vrijdag te 12 uur.
O«de Bildlzijl bij de Koornmarkt, B 5 , vrijdag te 12 uur.
Oudkerk bij de Ameiandspijp, A 80, dingsdag te 12 en vrij-

dag te 2 uur.
Oudwoude met Huis ter Noord.
Parrega met Workum.
Poppingawier Op de Vleeschmarkt bij de Langepnp, F 7 ,

vrijdag te 1 uur.
Raard in TFestdongeradeel op de Kieuweburen, K 184,

vrijdag te 2 uur.
Kaard of Rauwerd over de Waag, G i l , vrijdag te 1 uur.
.Riere op de Vleeschmarkt, F 12, vrijdag te 1 uur.
Rimumageest bij de Amelandsp., K 13, dingsd. en vrijd.te 2 uur.

C
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llùodkerk op ue Kiouweburen, K 197 , vrijdag ts I uur.
Roordahuizum op de Waez'e , D 42, vrijdag te 1 uur.
lioüevalle op da Tuinen, A 220, vrijdag te 12 uur.
llijperkerk op de Nienweburen, K 186, vrijdag te 1 uur.
Scharnegoutum met Sneek.
Schoot met Ileerenveen.
Sloten, T/erkgaast, Wijkd en Taekezijl over de Kelders,

G 14, vrijdag te 11 uur.
Smattenie en Boornbergum op de Tuinen,' B 65, dingsdag en

vrijdag te 12 uur.
Stavoren met Hindelopen.
Steenwijk met Ileerenveen.
Stiens bij de Amelandçpijp, K i l , dingsdag en vrijdag te 12 uur.
Strobos op het Vliet, L 61 , vrijdag te 12 uur.
Suamecr op de Tuinen bi] de Meelbrug, A 255, vrijdag te 12 uur.
Suawoude op de Turftnarkt, 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.
Ter home met Akkrum.
Ternaard bij de ïloeksterpoort, A 54, vrijdag te 12 uur.
Teroele met Langweer.
Tersool op de Vleeschmarkt, F 4 , vrijdag te 1 uur»
Tietjerk met Hardegarijp.
Tjerkgaast met Sloten,
Tjummarum bij de Ducoraartenapijp, E 50, niet geregeld.
Tv/ijzel tüsscaen de Vischmarkt en Amelandspijp, I 334 ,

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

te 11 uur.
Ureterp met Makkeveen.
Valom bij de Vischmarkt, I 338 , vrijdag te 12 uur.
W'eenklooster mol Huis ter Noord.
Peenviouden bij de Ameïandspïjp, A 90 , vrijdag te 12 uur.
'feemwudsterwal bij de Amelandspijp, A 9 1 , vrijdag te 12 uur.
yisvliet met Burum.
VrouvKïituwl over de Koornmarkt, I 8 , vrijdag te 12 nur«
TFaaxens roet Holwerd.
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Wanswerd bij de Tonljepijp, vrijdag te 12 uur.
Warrega op da Tuinen , A 201, diugsdag en vrijdag ie 2 uur,
Wartena op de Tuinen, B 91, dingsdag te 1 en vrijdag te 2 uur.
Weidum çp de JNieuvvestad, E 29, dingsdag eo vrijdag te 2 uur.
Tf^eile met Heerenveen.
Westergeest met Huis ter Noord.
TPesleinde en Kollurnerzwaag bij de Amelandspijp , K 16 ,

vrijdag te 12 uur.
Wier op de Deioumer Zuipmarkt, F 29, vrijdag te 12 uur.
Wiervm tusschen de Yischniarkt eu Arnelaudspijp, A 263,

vrijdag te 12 uur.
Winsum op da Nieuweslad, E 22, vrijdag te 2 uur.
Wirdum op de Waeze, G 25, vrijdag te 1 uur.
Jfolvega op de Waeze, D 40, vrijdag te 11 uur.
JVommels op de Deinumer Zuipmarkt, F 22, vrijdag te 2?- uur.
fforkum bij de Ketlingbrug, G- 4 , vrijdag te 12 uur.
Woudsend bij de Brol, G 22, vrijdag te 11 uur.
Wijkei met Sloten.
Wijns met Bartlehkm.
Wijtgaard op de Waeze, D 4 1 , vrijdag te 1 uur.
37st en Enkhuizen bij de Langepijp, G 13, vrijdag te 3 uur.
Zuidhoek onder Vrouvienbuurt bij de Vischmarkt, B 22,

vrijdag te 12 uur.
Zwartveen met Groningen.

C 2



HET AFVAREN DBR

TOORN AAJHSTE "VEERSCHEPEN,

ra

F RJ E S LJ N O.

Van Leeuwarden op
Amsterdam, woensdag en zaturdag, en van SI. Nikolaas

tot St. Pieter alleen des zatardags ; ligt aan den Steiger bij
de Tuicsterpoort.

Groningen, zattirdag middag te 12 aar; ligt aan de Nieuwe
Kaai bij de Tciinsterpoort.

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

en van den 15 December tot den 15 Febraarij alleen vrij-
dags ; ligt op de Nieuwestad, voor het Lemstcr Veerhais.

Rotterdam, maandag; neemt mede naar Haarlem, Lei-
den, 's Gravenhage, Delfl> Gouda, Schiedam enz.; te be-
vragen bij den Commissaris VISSER , op den Grachtswal.

Zwol, aan de Kaai bij de Tuinsterpoort, vrijdag te 2 aur;
alleen van den 1 April tot den 6 December. .

Zaandam, bij de Tainsteipoort, n'et geregeld.

Van Bolsward op

Joure, 's morgens te 8 uar; neemt vrijdags mede naar
Heerenveen,

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

Van Harlingen op
Amsterdam, alle dagen, uitgezonderd van dsn 12 îfoïem-

Jben' tot den 12 Febraarij t alsdan driemaal in de vreîk, (les
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zondags, woensdags en vrijdags, zijnde de uren van afvaren
de volgende :
Van den 1 Januari] tot den 1 April 's morgens te 9 uur.

» » 1 tot den 16 April te 6 uur.
» » 16 April tot den 1 Mei te 5§ uur.
» » 1 tot den 16 Mei te 5 uur.
» » 16 Mei tot den 1 Jtinij te 4 | uur;
» » 1 Junij tot den 1 Angnstns te 4 nnr.
» » 1 tot den 16 Angnstns te 4§ nar.
» »16 Atigustus tot den 1 September te 5 uur.
» » 1 tot den 16 September te 5§ nar.
» » 16 September tot den 1 Oetober te 6 aar.
5) » 1 Oetober tot den 1 Janaarrj te 9 rjux.

Groningen, om de 14 dagen, donderdags middags te 12uur,
Makkum, woensdags te 12 en zaturdags te 11 uur.
Workum, woensdags te 11 unr.
Sexbierum,
Pietersbierum,
TJummarum,
Oosierbierum,
Minnertsga,
Achlum,
Kimswerd,
jîrum,
Pingjum,

»
»
»
»
5!

»
»
»

1
1
1
1
1
1
1
1
1

»
11

»

»

n
n
»

Jiohward, maandags, woensdags en zatardags te 11 uur.

Van Sneek op
jlrnsterdam, dingsdag, donderdag en zaturdag avond te 9

ttur; doch van Kerslijd lot den 1 Maart aileen dingsdags.
Dokkum, woensdags morgens met het openen der Poort,

en terug des donderdags namiddags te 4 anr.
Enkhuizen, dingsdags avonds te 7 nar.
Franeker, maandag, woensdag en vrijdag 's morgens te

10 unr, en terug op hetzelfde uur des dingsdags, donder-
dags en zaturdags

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

Harlingen, maandag, woensdag en vrijdag te 10 nnr, en
terug op hetzelfde aar des dingsdfigs, donderdags en zaturdags.
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Lemmer, maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en
zaturdag, des morgens te 10, en des dingsdags morgens te
11 tirir.

Bolsv/ard, des morgens te 7 en des namiddags te 2 aar.
Joure, des morgens te 8 en des namiddags te 2 nar.
Kuinder en Blokzijl, dingsdags middags te 12 unr.
JLangweer, dingsdags namiddags te 3 en vrijdags te 2 unr.
Oldcmarkt, dingsdags namiddags te 2 nar.
Rotterdam, woensdags voonniddags te 11 uur.
Steeriwz/k, dingsdags middags te 1 aar.
Woudsend, dingsdag en vrijdag, des namiddags te 2 aur.
Zwol, woensdags morgens te 10 uar.

Van Volckum op Amsterdam vrijdags, en terag woensdags,
telkens om de veertien dagen.

Van Heerenveen op Amsterdam, vrijdag te 4 rmr.
Van Heerenveen op Groningen, zaterdag te 12 aar.
Van Heerenveen op Leeuwarden, maandag en donderdag te

9 oar,, diugsdag en zatardag te 12 uur.
Van Hinctelopen op Amsterdam, vrijdag morgen te 9 nar,

en terug maandag avond.
Van de Lemmer op Amsterdam, aile avonden te 8 uur,

na het aankomen des Postwagens; doch van den 6 Decem-
ber tot den 15 Febraarij dingsdag, donderdag en zatardag.

Van de Lemmer op Enkhuizen en Kampen, dingsdag en
zaturdag avond te 8 aur; doch na den 12 November alleen
•/aiardags.

Van de Lemmer op Groningen, zondag, dicgsdag, don-
derdag en zatnrdag, terstond na de aankomst van den Beart-
msn van Amsterdam; doch van den 12 November tot den
15 Febraarij des zondags niet.

Van Stavoren op Amsterdam, vrijdag morgen te 9 aur ,
en terag maandag avond.

Van Workum op Enkkuizen en Amsterdam, dingsdag,
vrijdag en xaturdag ; doch van den 4 December tot den I
Maart alleen vrijdags morgens te 9 aur.

Van Amsterdam op Workum, maandag, dingsdag en don-
derdag, des avonds te 6|-, en in den winter te 3|- aar.
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ï, KEI) W iRflïä,

Het Kantoor in de Beijerstraat is dagelijks geopend : voor
het aanteekenen en frankeren <ier brieven, geîijk mede voor
de geldverzendingen, van des morgens 10 tot 12, des na-
middags van 2 tot 3 eu des avonds van 8§ tot lOf-uar; met
uitzondering nogtans, dat 's namiddags en 's avonds geene
geldverzendingen worden aangenomen of' uitbetaald. — De
brieven naar Sneek, welken Post 's namiddags te 2 | trar
vertrekt, moeten vóór 2 «re in de Bns aan het Kantoor
zîjn, wijl de Bas aan het Iiuu van Burgerlijke en Militaire
Verzekering niet anders dan 's avonds te 10 nar wordt ge-
ledigd. "Voor brieven naar Holland, Overijssel, Gelderland,
Groningen, Oost-Vriesland, Drenthe, Harlingen en buiten-
lands, welke aan geene gedwongene frankeringen onderhe-
vig zijn, za) de brievenbus aan het Postkantoor 's avonds
precies te 11 nre voor de laatste maal worden geledigd.

De afgifte der brieven geschiedt des avonds een half aar
»a de aankomst van den Hollandschen Post.

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

BIJZONDERE BEPALING EN,

I. Het is verboden, Goud of Zilver 'm de brieven te
sluiten; echter neemt het Postkantoor Gouden en Zilveren
munlspecien aan, waarvan , behalve het Zegei, 5 pCt. dei-
waarde betaald moet worden, boe verre de plaats ook zij,
waar men zulks heen wil zenden; echter niet builen hef
Koningrijk.
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2 Juurnalen en Nieuwspapieren kunnen, tegen betaling
van 1 Cent, Tijdwerken en gedrukte vellen à 2 Centen per
val, onder kruisbanden, in het Koningrijk verzonden wor-
den.

3. Brieven, welke gefrankeerd moeten worden, bij den
enkelen brief, voor:

België, 45 Centen.
Engeland', 50 Centen.
Spanje, Portugal, 95 Centen.
T) enemarken, Zweden , Noorwegen, 50 Centen.
Oostenrijk, Turkije, 50 Centen.
Oostenrijks Italië, aan deze zijde van de rivier de Po,

55 Cenlen.
Italië, aan gene zijde van de P o , 80 Centen.

4. De aangeteekende Brieven en Geldartikelen moeten
door de geadresseerden, op gegeven berigt, in persoon, of
door iemand bij procuratie worden afgehaald.

5. De Brieven worden aan bet Postkantoor niet uitgedeeld,
maar door de Brievenbesteilers 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 be-
laïl'd moeten worden.

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



HET VERTREKKEN DER

DILIGENCES , YRACHTWAGENS

EN

POSTBODEN.

Van Leeuwarden op Zwolle, alle dagen; rijdt af voor liet
Logement de Nieuwe Doelen, '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 hel Logement het wapen van Vnesland, bij
C, PELLE.

Van Groningen op Leeuwarden, des morgens te 6 ure;
doch van den 1 October tot den 1 April 's morgens te 9
uie ; rijdt af voor het Logement de Zwaan, bij VAN DIJK.
Vracht voor ieder' persoon / 3 . 7 0 Minderen afstand, per
uur ƒ 0 , 30. Voor kinderen beneden de 3 jaren ~, en

per
be-

neden de 6 jaren § der vracht.
Van Leeuwarden op Strobos, 's middags te 1 ure; rijdt af

voor het Logement het wapen van friesland. Deze dienst
neemt een' aanvang met den 15 Maart eu eindigt met den
15 October.

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

Van de Lemmer op Leeuwarden , rijdt af een half uur na
liet aankomen des Beurtmans van Amsterdam, voor het Lo-
gement de JVildeman, bij H. IE HEIIX..

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

Van Leeuwarden op het Heerenveen, vrijdags namiddags te
4 ure; rijdt af op den Wirdumerdijk, voor het Logement
de Valk.
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Post bodem.

Voor de Grietenij BAARDBRAUEEZ.

Alle middagen te 12 ure, in het Lands Welvaren, behalve
des Zondags.

Voor TlETJERKSTERASEEZ.

Kaar Hardegarijp, Bergum, Suameer en Garijp 's mid-
dags te 1 uur, bij den Bakker FKANTZEN op de Tuinen,
door de Bergumer Schippers.

Kaar Btrgum, 's morgens 8 uur, bij den Kastelein Z I L -
STRA bij de Hoeksterpoort.

Voor 'T BIZDT.

Maandag, woensdag en vrijdag briefverzending en pakjes ,
neemt ook passagiers mede; — in 't Klein Wagentje bij de
Vrouwenpoort, 's middags te 2 uur.

Voor LBEUIVARDERADEEZ.

Naar Jelsum, Cornjum, Britsum, Stiens, F'mkum en Oude
Leije alle dagen, 's middags te 2 uur; in het Klein Wagentje
bij de Vrouwenpoort. Neemt, bij gesloten water, ook
vrachtgoederen mede.

Engdum, Beelgumermolen, Beetgwn, Dijhsterhuizen en
Ttlarssum, diugsdags en vrijdags te 2 uur, in het Klein Wa~
gentje. bij de Vrouwenpoort.

Van Dokkum naar Hol-werd, maandags, woensdags en
ssaturdags.
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Hoveling te Sneck en Grietman van Wijmbritseradeel.

Eene bijdrage tot de geschiedenis der onlusten

tus&ehen de Schierimjcrs én Vetkoopers.

I .

Julij dk9k.

I n de wapenkamer van zijn voorouderlijk slot te Sneek

z a t , in den zomer van het jaar 1494 , in zijnen stoel met

hooge leuning , aan eene ronde glad gewrevene eikenhouten

tafel , de dappere B o c k o v a n H a r i u x r n a , lloveimg te

Sneek en Grietman van Ji^ïj'mbritseradeei', terwijl op banken met

kussens , «itte» genoemd , zijne Onderbevelhebbers, Wij b e

J a r i c h s J e l k a m a en H o t s e D o e k e s F o n d e " s ,

plaats hadden genomen. Tcrwiji B o c k o mei J e l k a m a

van lijd tot tijd lustig dea glazen beker uit de zilveren káù

-Vulden en. deden rondgaan, liet F o n d e n s zich zijn' g e -

wonen drank , karnemelk, wel smaken.

Hier, omringd van de wapenschilden en wapenrustingen

zijner vooronders, onder welke laatsten bijzonder uitmunt-

ten , die van den Potestaat H a r i n g v a n II a r i n x in a en die

vati P i e t é r v a n H a r i n x i n a , zijnen neef en voorganger ia

1 *



de regering van Sncek en JFijmbritscradeel, verhaalde Bo cko
ia den vertrouwelijk en kring zijner vrienden gaarne hunne
en zijne eigene dappere daden en oorlogstogten; doch thans
hield een ander onderwerp de drie Schieringers bezig. He-
vig voer H a r i n x ma uit tegen H o t s e F o n d e n s , hem
beschuldigende, dat hij door zijne onvoorzigtigheîden wreede
handelwijze,oorzaak was, dat hij in geheel Gaas/er/and, in
butwelk bij voonnaals ri'ik een groot gezag uitoefende , zij- >
• • 'ii inv'ood bad verloren. HOTSE verdedigde zich zoo goed j

; • i]k door aan te voeren , dat hij nimmer dan op bevel van '..
• ii x ia a de ingezetenen van Gaasierland gebrandschat
„•«Mn̂ en genomen had, om hen naderhand tegen losgeld \

w lei vrt; te laten , hetwelk hij dan met zijnen meester i
deelde. » Nimmer heb ik u evenwel bevolen, die Gaasler-
landers, welke met mij bevriend waren, te berooven ofte
kwellen" zeide B o c k o , » maar alleen de aanhangers van !
mijne vijanden , de G a l a m a ' s , te vervolgen." H o t s e ant-
woordde hierop, dat het hem somtijds moeijelijk gevallen
was, dit goed te onderscheiden, daar die wispelturige men-
schen dikwijls van partij veranderden , en dal iu allen gevalle
het geld v»n den eenen zoo goed was, als van den anderen,

» Het mag dan zijn, zoo als het wil" liet H a r i n x r a a
hierop volgen, » het is mogelijk, dat gij ter goeder trouw
en ora mij te believen aldus gehandeld hebt, maar dit slaat
vast , dat ik eenen man, die mijn bestuur overal gehaat
zoude maken, niet langer kan gebruiken en u bij dezen uit
mijne dienst ontsla."
*'» Zoude dan de edele, de grootmoedige H a r i p x m a de

bewezet:e diensten van eenen ouden getrouwen vriend en
•wapenbroeder, die op dit oogenblik zijne bescherming zoo
«eer noodig heeft, op zulk eens; v/ij ze bsloonen" sprak \



HOTSE, zeer verschrikt over dit besluit, hetwelk hij in goe-
nen deele verwacht had, » zoude Is ij hebben kuimeu ver-
geten de dappere daden van zijuen ouden oorlogsmakkei?
bij de heerlijke overwinning op de gehate G a l a m a ' s bij
Workum , toen Tg o G a l a m a door de krijgsknechten van
S j o e r d v a n Bey rna werd doodgeslagen, en daardoor da
Vetkoopers hunnen grootsleu steun verloren, of wel die bij
de inneming van Bohward, pas eenige weken geleden, toeu
G o s l i c k v a n J o n g erna , voornamelijk door zijn toedoen ,
meester van het huis van zijnen neef en erfvijand J u vv werd;
nimmer kan ik dit veronderstellen, nimmer kan ik denken,
dat hij mij op zulk eene wijze zal laten gaan."

H a r i n x m a fronsde zijne wenkbraauwen en was gereed
hem op een' bitsen toon te antwoorden, loen J e l k a m a ,
die tot hiertoe gezwegen had, tusschen beiden kwam, en
zeide : » ofschoon ik niet begrijpen kan, hoe F o n d e n s , door
het mishandelen der Gaasterlanders, zoo zeer zijn eigen
belang en dat van zijnen meester nit het oog heeft verloren,
veronderstel ik echter, dat hq dit Ier goeder trouw heeft
gedaan, althans er is niemand, die hem beschuldigt, dat hij
niet den buit eerlijk met zijnen heer lieeft gedeeld, of iels
voor zich zelven gehouden ; ik bid dus den grootmoedigen
H a r i n x m a , uit aanmerking hiervan, mijnen ouden krijgs-
makker zijne misstappen te vergeven en hem in dienst te
houden, daar hij anders verlegen zoude zijn, wat aan te
vangen."

Door beider verzoek bewogen, reikte H a r i n x m a aan
F o n d e n s de hand en zeide : » Welaan ! het zij voor ditmaal
vergeten en vergeven; doch pas op, dat ik in het vervolg
geene redenen meer heb om over uwe knevelarrj en opge-
paste wreedheid te klagen. H o t s e drukte demoedig de hand
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van zijnen beschermer en beloofde beterschap, en W y l i e
verheugd over deze verzoening, waarvan hij zich zeiveu \
de grootste eer toeschreef, valte het woord op, om liet
gesprek eene vrolijkere wending te doen nemen. » Het
verwonderlijkste van alles blijft mij altijd" zeide bij , » hoe
H o t s e bij zijne karnemelk aan zijnen krijgsmoed eu bloed-
dorstigheid komt, ik heb het aan meest alle mijne ki'ijgs- |
makkers en aan mij zeiven dikwijls bespeurd, dat een stevige
dronk wijn of krachtig bier, den moed vrij wat aanwakker-
de , en ik wil wel bekennen, dat ik, toen wij vóór veertien'
jaren den aanslag op Leeuwarden waagden, meer dan half
beschonken was; ook geloof ik niet, dat wij het daar zoo
ver zouden gebragt hebben, indien mijne krijgslieden niets
dan karnemelk hadden gedronken." Juist was hij voorne-
mens dezen togt naar Leeuwarden, waarvan de herinnering
hem, wegens de wraak, die bij toen op de ingezetenen van
die gehate stad had uitgeoefend, nog altijd goed deed, in
zijn geheel te verhalen, toen men een' man de zaal zag.
binnentreden, geheel met zweet en stof bedekt; het was
een bode uit Gaasterland aan H a r in x m a gezonden, om hem
berigt te brengen , dat de G a l a m a ' s tegen alle overeenkom-
sten en akkoorden aan , de nieuwe Stins te Hemelum, welke
B o c k o liet optimnieren en waarvan reeds een gedeelte stond,
gewapenderhand ingenomen , de werklieden verjaagd en het
half opgerigle gebouw tot den grond toe hadden geslecbt.
Woedend spi-ong H a r i n x r a a , zoo wel als zijne beide krijgs-
makkers, op het hooren van dit berigt, van hunne zitplaat-
sen op, en zwoeren deze verregaande trouweloosheid streng
te wreken.

Terwijl H a r i n x m a in allerijl bevelen gaf, tot het verza-
melen van zijn krijgsvolk, zcide H o t s e : » dat komt van dat



al te groote vertrouwen; bad Bocko mijnen raad gehoor
gegeven, dan had hij dadelijk eene slerke bezetting bij dat
nieuwe gebouw gelegd. in plaats van op de woorden en
beloften van die gevloekte Vetkoopers te vertrouwen ; doch
îiij meent, dat ieder even regt door zee gaat, als bij zelf,
en wil. van geen list of vooraorg hooren, maar alles alleen
niet zijn zwaard beslechten."

Eenige weinige uren daarna waren H a r i n x m a , J c l k a m a
én F o n d e n s in volle wapenrusting te paard gezeten, en reden
aan het hoofd vau eene talrijke krijgsbende de stad Sncek
uit. Zwijgende en in diepe gedachten naast elkander voort-
rijdende, bemerkten zij niets van de schoone naluurtoonee-»
len , welke zieb bij iederen stap, vooral toen zij tot de hoogte
Van Koudum genaderd waren, aan hun oog voordeden; eerst
toen zij het in de laagte 1'ggende Hemelum en de Stins van
G a l a m a aldaar bespeurden, brakeu zij in verwenschingen
en vervloekingen tegen dat trouweloos geslacht uit, en be-
loofden elkander vre.esseiijke wraak te zullen nemen.

Voorshands evenwel viel hier, wegens de geduchte magt,.
welke hunne vijanden dáár vereenigd hadden, niet aan te
doen; H a r i n x m a moest zich getroosten aan het hoofd zijner.
krijgsbende in den omtrek te vertoeven, totdat liet huis
voltooid was; toen legda hij er eene sterke bezetting in, gaf
J e l ka ma het bevel over dezelve, en keerde met Hot se
F o n d e n s en eeoige ruiters naar Sneek terug.

II.

d8 Januari/ di-96.

Ruim anderhalf jaar later (18 Januari] 1496) vinden wij
Bocko van H a r i n x m a, in eenen geheel anderen toestand,
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weder. Onder het geleide van den Saksischen bevelhebber
F o x , die bene veus G o s l i c k van J o n g erna, aan het hoofd •
van acht honderd man uit Sncek was opgerukt, om het
stadje Sloten, hetwelk door de Zevenwolders bedreigd werd,
ie ontzetten, wás bij gekomen op zijne Slins te Jfroudi.end',
en stond aldaar met zijnen schoonbroeder L o u w van D o n i a
voor een venster op de bovenste verdieping, den uitslag
afwachtende vaa het gevecht, tusschen gemelden F o x en de
Friezen uit Zevenwolden, hetwelk op eenen geringen afstand
van hen , met ongemeene dapperheid van weerskanten werd
gevoerd. Hunne paarden stonden gezadeld en opgetuigd in
den stal, aan het gebouw belendende, daar zij vast beslo-
ten hadden, hun vaderland in allerijl te verlaten, wanneer
de Zevenwolders de zegepraal mogten behalen, dewijl zij
van deze woeste en verbitterde vijanden, indien zij over-
winnaars bleven, alles te vreezen hadden.

Grootendeels konden zij hier met eigene oogen zien hoe
de zaken stonden, daar de hemel helder was, en het uitzigt
op Sloten door geen houtgewas cf andere beletselen werd
verhinderd. Dan eens verheugden zij zich in de zegepraal
van eene bende hunner partijgenooten, dan weder werd hun
hart door vrees beklemd, als zij de moedige aanvallen der
verbitterde landlieden aanschouwden.

Terstond nadat F o x hen op de Stins in veiligheid had
gebragt, trok hij met zijn volk over het sterk bevrozene
Slotermeer, en stelde zich in slagorde even buiten Sloten,
op het zoogenaamde galgenveld, om de Zevenwolders, die
hij zag aanrukken, het hoofd te bieden. Vooraan plaatste
hij verscheidene veldstukken en de zoogenaamde groote
Sneeker bus. Naauwelijks was hij hiermede gereed, of eene
ontelbare menigte landlieden, aan wier hoofd zich verschei-
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dene Edelen bevonden, stormden van alle kanten op hem
aan. Woedend was de eerste aanval; de Zevenwo'ders,
evenmin verschrikt door den regen van hagel, die uil het
geschut op hen nederstortte, en waardoor velen hunner ge-
dood of gekwetst werden , als door hel zwaard hunner vij-
anden , rukten digter en digter aan, versloegen eene menigte
van de voorste krijgslieden van F o x , en deden dezen een
oogenblik aan de zegepraal twijfelen. Daar de vijand van
alle kanten met onwederstaanbaar geweld aandrong, redde
alleen de goede krijgstucht van zijne oude geoefende solda-
ten hem van deu ondergang. Hij gelastte hen zich onver-
zettelijk in hunne gelederen te houden, en om geene redenen
hoegenaamd ter zijde uit te wijken. Als een ervaren krijgs-
oversle liep hij dan naar dezen, dan naar dien kant van de
slagorde, en sprak zijn volk met mannelijke woorden aan,
terwijl hij zelf door dappere daden hun het voorbeeld gaf.
» Nu is het tijd" riep hij hen toe, » om te toonen, hoeveel
oude, in den krijg grijs gewordene soldaten, boven eeu'
hoop moedig, maar onervaren landvolk vooruit hebben,
onze roem en ons leven hangen thans af van krijgslucht en
orde." De Friezen, daarentegen, steunende op hun groot
aantal, stoorden zich aan geene orde of gelederen, maar
alleen op hunnen moed vertrouwende, vielen zij telkens op
nieuw aan, niet bij benden of geregelde krrjgshoopen, maar
zoo als het toevallig kwam, geheel in de war, of bij kleine
partijen , of ieder op zich zelven. Toen dit evenwel eenigen
tijd geduurd had, en zij bespeurden, dat niemand der aan-
vallers terug kwam, maar allen het leven verloren, en in-
tegendeel de slagorde der Saksischen onverwrikbaar bleef,
begon hun eindelijk de moed te ontzinken, zoodal eerst
eenige, vervolgens meerdere en ten laatste de geheele hoop
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zich op de vlugt begaven; maar aldus in wanorde door
elkander naar Sloten loopende, ontstaken zij , op het zien
van deze stad, weder op nieuw in toorn, verweten elkander
hunne klemmoedigheid , herinnerden zich het voorbeeld hun-
ner voorouderen, vermaanden elkander tot dapperheid, als
het eenige middel, om de-vrijheid te behouden, voegden
zicb meer ineengesioteii bij elkander, keerden terug, en
vielen op den hen vervolgenden vijand, omlrent den mond
van het Slotermeer, met zoo veel geweld en woede aan, dat
deze den moed begon te laten zinken.

Zoo stonden de zaken eenige oogenblikken, en zonder
twijfel zouden de Zevenwolders gezegevierd hebben, wan-
neer niet een onvoorzien ongeluk hen getroffen had; daar
zij in te groot aantal op het ijs zich waagden, brak het-
zelve, zoodat velen verdronken; de overigen hierdoor ont-.
moedigd, trokken terug, en F o x , dit vernemende, drong
stoutmoediger voorwaarts, terwijl zij zich op nieuw op de
vlugt begaven , en zonder bepaalden aanvoerder zijnde , velen
van hen werden verslagen. Ook do vijand lelde verscheidene
gesneuvelden, en F o x was met eenige zijner ondeibevelheb-
bers zwaar gewond.

Toen de tijding van deze overwinning aan H a r i n x ma en
D o n i a gebragt werd, waren zij wel ten hoogste verheugd,
dat hunne partij had gezegepraald, en zij dus gerust naar
huis keeren en in hun vaderland konden blijven, doch het
deed hun evenwel leed, dat zoo vele hunner landgenooten
(te zarnen zeven honderd veertien in getal) , die zulke on-
gehoorde blijken van heldenmoed gegeven hadden, door
hunne onbesuisdheid en onberadenheid het leven hadden
verloren, en H a r i n x m a konde naderhand ,'toen hij uit den
mond vat) Fox zelven hoorde, dat hij nooit tegen dapperder
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mannen gestreden had , en dat hij zich op deze overwinning
niet durfde beroemen , daar hij dezelve alleen door een ge-
lukkig toeval had verworven, dewijl, zoo de Zevenwolders
niet door liet ijs waren geraakt, en zij slechts nog éénen
aanval hadden kunnen doen, hij voorzeker verloren was ge-
weest, daar de helft zijner hoofdlieden, door hunne beko-
mene wonden, buiten staat waren langer te strijden, niet
nalaten uit te roepen : » hadden wij Friezen elkander altijd
zoo trouw bijgestaan, in plaats van ons onderling te ver-
delgen , geen Saks of Groninger zoude hier thans den mees-
ter spelen."

Nog denzelfden avond van den dag, op welken de slag
had plaats gehad, reisden Ha r in xma en D o n i a naar
$neek terug.

III .

: 3 Juli/ J497.

Eenzaam en verlaten, en van al zijnen voiïgen luister
beroofd, zat in het volgende jaar B o c k o van H a r i n x m a
in een klein armoedig vertrek van de gevangenis te Groningen,
in diep gepeins, met het hoofd in de met ketenenbeladene
hand leunende op een klein tafeltje , hetwelk met zijn bed
van stroo en eene houten bank al zijn tegenwoordig huis-
raad uitmaakte. Dan eens beklaagde hij zich over zijne
eigene onvoorzigtigheid, dat hij den vreemden krijgsknech-
ten onder bevel van F o x , toen deze hem verlof hadden
gevraagd om zich in Sneek te legeren, zulks had toege-
staan , tegen den raad zijner verder vooruitziende vrienden,
en grootendeels op aanzetten van het gemeene volk, om
hetwelk te believen, hij tegen zijn eigen gevoelen had ge-
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handelt!. Dan eens verwensehte hij de trouwelooshcid van
dienzellùen F o x , die, niettegenstaande liij hem op zijn woord
beloofd had, den ingezetenen geenen overlast te zullen aan-
doen, en al het benoodigde voor zich en de zijnen uit eigene ;
kas te betalen, echter naderhand soldij voor zijne soldaten
van hem en de overige Sneekers had gevorderd, en hem, [
toen hij dit niet konde, noch wilde geven, met zijnen i
schoonbroedcr Don ia had gevangen gezet. Nog vloekte hij ;
don verspieder, die zijne pogingen om te ontvlugten verra- ;
den en hem belet had, het voorbeeld van de meeste Edel- •
Jieden en voornaamste burgers van iSneek te volgen, welke
in tijds het gevaar ontweken waren. Evenwel was hij nog
meer verbitterd op de Groningers, die de geëischte soldij, '•:•
Op de smeekingen der Sneekers, voorgeschoten hebbende,
hem met zijnen sclioonbroeder L o u w en zijnen neef Sy t z e
van Ha r inx ma als gijzelaars voor die som hadden in bewa- [
ring genomen, en hen niet alleen, tegen alle mondelinge en •
schriftelijke beloften, in eene enge, vochtige gevangenis op-
gesloten , en met boeijen, even als misdadigers hadden be-
laden ; maar ook , nadat de schuld reeds lang was voldaan, ,
hen gevangen hielden, en door geene vertoogen van vrien-
den of bondgenooten te bewegen waren , om hun de vrijheid
weder te geven. Eene meer vrolijke wending aan zijne som-
bere gedachten willende geven, trachtte hij, zich in^het
geheugen te herroepen, wat zijn eenige vriend in den nood,
de Wrjntapper van Sneek, J a n K a n n e k e n , hem eenige
dagen te voren had voorgesteld. ,

Deze namelijk, sedert zijne jeugd een groot aanhanger
der partij van H a r i n x m a geweest zijnde, en ten uiterste
verontwaardigd over de onregtvaardige wijze , op welke een i
man ; voor wien hij om deszelfs krijgsdengd en grootmoedig- \
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heid de hoogste achting koesterde, behandeld werd, had
reeds lang îiet plan 'gevoed, hem op de eene of andere wijze
uit zijne gevangenis te verlossen. Als een man van geringe
afkomst, en beschouwd wordende a's iemand van geenea
den ïninsteu invloed, had de regering van Groningen hem
toegestaan, zoo dikwijls hij om zijnen handel genoodzaakt
was, naar die stad te reizen , I l a r i n x m a in zijne gevangenis
te bezoeken. Om zulks meer en met mindere moeite te
kunnen doen, had hij zicb bij eenen kannegieter, wiens
ambacht bij tevens verstond , in de stad als knecht besteed.
Telkens bragt hij Bock o tijding uit Sneek van zijne vrouw
en dochter, en van de zaken, welke in liet Vaderland voor-
vielen ; maar ook telkens vernieuwde hij zijne voorslagen tot
het redden van zijnen vriend uit de gevangenis. Aanvanke-
lijk wilde deze hier niet van hooren, omdat hij aan den
goeden uitslag twijfelde , en vreesde dat de Groningers zicb.
niet zouden ontzien, hem weerloos te vermoorden, zoo hij
op de vlugt betrapt werd; doch eindelijk, uit hoofde van
zijne akelige afzondering en ongerustheid omtrent het lot van
zijne bloedverwanten , meer en meer wars van zijne gevan-
genschap geworden , begon hij ailengskens meer het oor aan
de voorstellen van zijnen trouwen gezelschaphouder te leenen ,
en had hem toegestaan, alles te beproeven, om hem te verlossen.

Terwijl hij nog in zijne overpeinzingen was verdiept, en
de avond reeds begon te vallen, werden de verroeste gren-
dels van de deur zijns kerkers weggeschoven en J a n K a n -
Deken werd door den gevangenbewaarder binnengeleid. Na
hem hartelijk verwelkomd te hebben, geeft deze hem te
kennen, dat hij verlof heeft bekomen, den nacht bij hem
door te brengen , en tevens. dat hij alles tot zijne verlossing
in gereedheid had.
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Angstig over het wel gelukken van de gewaagde onder-
neming, wachtte H a r i n x m a het uur van middernacht af,
het tijdstip, door hen tot de ylugt bepaald, omdat alles dan
in rust en stil zoude zijn, terwijl J a n , als zeker van zijne
zaak , hem mosd zocht in te spreken. Eenige oogeublikken
vóór het bepaalde uur haalt K a n n e k e n eene ijzeren vijl en j
andere instrumenten, welke hij zorgvuldig tusschen zijne |
kleederen en haren had verborgen , te voorschijn , en vijlt
daarmede de ketenen van B o c k o door, opent roet een breek- t
ijzer het kleine venstertje van het gevangenhok, dat aan de -
straat uitkomt, springt zelf uit hetzelve en helpt H a r in x m a
er door, gaat vervolgens met hem over den wal, naareene j'
plaats , welke hi) vroeger als het minst bewaakt bad opge- ;
merkt, zwemt door de gracht en sleept zijnen medgezel,
die niet zwemmen kan, met een touw, hetwelk hij voor-
bedachtelijk bij zich had gestoken, door dezelve, en nu ;
Spoeden zij zich naar eene herberg , op een uur afstands :
van Groningen gelegen , waar, door de zorg van den ge-
trouwen J a n , twee paarden gereed staan. Zonder verwijl
springen zij op dezelve en rijden spoorslags aaar .Zwol. De
regering van deze stad, begaan met het ongeluk en de we-
derregtelijke wijze, waarop H a r i n x m a behandeld was,
verleende hem bescherming en verschafte hem Je verkwik-
kingen, welke hij ÏOO zeer noodig had.

Eenige dagen hier vertoefd hebbende, kwamen zijne ge-
trouwe Echtgenoot A n s k v a n J o n g e m a en zijne zuster
G a t h a r i n a , Echtgenoot van L o u w v a n Don i a , hem
met een geleide van dertig wèlgewapende niáhnen van iîwol
afhalen, en bragten hem in triomf naar huis.

De Sneekers ten hoogste verheugd over de terugkomst
van hunnen beminden en geachten Bestuurder, vierden de-
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zelve met vetwelkomstfeesten. Bij zijne aankomst werd hij
met eene pJegtige processie in de kerk geleid en het Te Deum
laudamus gezongen, en 's anderendaags werden de straleu
met groen Bestrooid, werd het heilige Sacrament door de
stad gedragen en plegtig de mis van den Heiligen Geest ge-
zongen, ledere straat gaf aan B o c k o , ten teeken van vreugde
over zijne verlossing, een geschenk , en voorzeker werd door
dezen de voorbeeldige ijver en trouw van J a n K a n n e k e n
niet onbeloond-gelaten.

Aileen de gedachte aan het lot van zijnen schoonbroeder
en neef vergalde Ha r in x ma de vreugd over zijn eigen be-
houd, daar hij niet twijfelde, of de Groningers zouden hen,
na zijne vlugt, nog strenger in bewaring nemen; dit was
ook werkelijk het geval, maar korten tijd daarna had'hq
ook het genoegen hen te omhelzen, daar zij, minder geluk-
kig dan hij, tegen zwaar losgeld hunne vrijheid hadden her-
kregen.

IV.

dO Februari) di-98.

» Zult gij dan altijd alleen de inspraak van uw dapper
gemoed volgen, en nimmer naar de smeekingën van uwe
gade en de vertöogen van uwe beste vrienden hooren?"
sprak de Echtgenoot van B o c k o v a n H a r i n x m a tot hem,
toen zij zich te zàmen , benevens zijne zuster Ca tha r ina ,
haar echtgenoot D o n i a, en eenige andere vrienden, in den
morgen van den 10 Februari/ 1498, in de htiîshoudingkamer
van het |lot te Sneek bevonden , » zult gij u dan op nieuw
wederom in gevaar begeven van in de gevangenis te gera-
ken, nu wij naauwelijks ons een half jaar in het geluk van
uwe vrijheid hebben mogen verheugen ?"



16

>i » Ik voeg mijne bedeu bij die van uwe echtgenoot en
smeek u, uw dierbaar leven te sparen, en hetzelve niet
nôode'oos in gevaar te stellen," voegde Ca t h a r i na er bij.
»En ik" liet L o u w v a n D o n i a er opvolgen, » ofschoon I
ik uw besluit, om thans voorzigtiger Ie handelen, dan gij |
voormaals jegens den Saks gehandeld hebt, en geene troe- [•
pen van zoogenaamde vrienden weder goedschiks in de stad E
wilt laten, zeer prijs, kan ik evenwel niet ontkennen, da t '
bet mij zeer gewaagd voorkomt, dat gij in persoon dit be1- '
sluit kenbaar zult maken; kunt gij geenen anderen bode
zenden, in wien zij minder belang stellen, en die dus geen
zoo groot gevaar loopt, zich aan hunnen toorn bloot te
stellen?" ;

ôok de andere aanwezigen voegden hunne vertoogen
hierbij ; doch H a r i o s m a bleef onverzettelijk , hij antwoordde
slechts: » Mijne goede A n s k en gij mijne vrienden, van
uwer aller genegenheid m'qwaarts en Uwe zucht tot mijn
behoud ben ik volkomen overtuigd , en ik dank u voor dit
nieuw bewijs daarvan ; doch desniellemin heb ik vast be-
sloten te gaan, vooreerst, omdat ik volstrekt geen gevaar
voor mijn persoon in het doen van deze boodschap zie,
daar de gewapende burgers op de wallen geschaard, mij
wel zullen weten te beschermen, en anderdeels, omdat, al
wist ik, dat het gevaar van gevangenis of dood voor de
deur stond, het mij evenwel als Edelman en krijgsoverste
niet zoude passen, eene commissie, door mijne krtjgsmak-
kers in den vollen Raad aan mij opgedragen, van de hand(

te wijzen, of aan eenen anderen over te doen. Wat zouden
ook mijne vier medegecommitteerden zeggen, zoo ik mij,
nu het er op aankomt, onttrok ? Ik bid u dus, maak mij
niet klenunoedig, maur laat mij een kort en hartelijk afscheid
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van u nemen, ten einde weigemoed de afgezanten van
T j e r k W a l t a onder de oogen te kunnen treden." Over-
tuigd dat, bij zijne bekende onverzettelijkheid, alle verdere
voorstellen nutteloos zouden zijn, zwegen zij alleu, en
B o c k o , na zijne vrouw en zuster omhelsd en zijne vrien-
den de hand gedrukt te hebben, verliet spoedig zijn slot
en begaf zich naar den stadswal, om de burgers te waar-
schuwen , vooral acht op hem te geven, en zoodra zij be-
speurden, dat men hem iets kwaads wilde aandoen, dadelijk
ter zijner hulpe toe te schieten; want hoewel hij zijne vrien-
den had willen overtuigen, dat er volstrekt geen gevaar bij
zijne zending was , konde hij zich zelven evenwel niet ont-
veinzen , dat hij geenszins in deze overtuiging deelde, daar
hij, ten volle bekend met de wreedaardige handelwijze der
partijgangers van zijnen tijd, wist, dat zij zicli weinig om
regt of billijkheid bekreunden, en eene weigering van bet
begeerde veelal met gevangenschap of wel met den dood
betaald zetten. Een mist of nevel, welke reeds 's morgens
vroeg was opgekomen, en zich al dikker en dikker ver-
spreidde, veroorzaakte, dat men van den wal naauwelijlss
den molen konde zien, waar de zamenkomst zoude plaats
hebben, en vermeerderde natuurlijk grooteiijks het gevaar,
maar desniettegenstaande stSpte H a r i n x m a met de vier
andere Edellieden, die hem toegevoegd waren, en op den
'wal reeds op hem wachtten, kloekmoedig de Noorderpoort
uit.

Des namiddags ten één ure aan den molen gekomen,
vonden zij daar reeds de vijf hoofdmannen, afgezanten van
het Saksische krijgsvolk, die vrijen doortogt voor hun leger
door Snièk en Weslcrgoo vroegen, voorgevende, dat zij,
ofschoon het den naam had dat zij kwamen, om T j e r k

2
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W a l t a weder in zijne bezittingen te herstellen, enkel en
alleen van den Hertog v a n G e l d e r gezonden waren, om
de Groningers en derzelver bcMdgenoolen, de Vetkoopers in-
Oostergoo, te beoorlogen, en dat zij JVestergoo geenen pen-
ning zouden benadee'en , tevens zich bereid verklarende, tot
bewijs voor de waarheid van dit gezegde, brieven van den
Hertog zelven te zullen vertoonen. Doch Ha r in x ma ant-
woordde uit naam der gezamenlijke Schieritigers : «Dat, hoe
bereidwillig zij anders ook zouden zijn aan het verzoek van
den Hertog te voldoen, zij evenwel niet handelen konden
tegen het verbond, hetwelk zij vóór eenige weinige dagen
met Oosiergoo hadden aangegaan, namelijk om alle vreemde
ïïeeren en krijgsbenden, die of tegen Oosiergoo of tegen
J'fesiergoo oorlog wilden voeren, gezamenlijk niet raad en
daad te zullen keeren."

Zeer verbitterd waren de Hoofdmannen over deze weige»
ring, welke hen voor dit oogenblik belette in hun voorne-
men, om in Westergoo oenen vasten zetel te verkrijgen,
vanwaar zij meer veilig hunne strooptogten naar alle kanten
kouden voortzetten; en voorzeker zouden zij niet geaarzeld
hebben, H a r i n x m a en de zijnen door de krijgsbende,.
welke heimelijk in den omtrek verborgen lag, gevangen te
laten nemen, en daardoor de burgerij van Sneck te noodza-
ken hen binnen Ie lalen, wanneer niet de manmoedige taal
van dezen en het aannaderend gerucht van de soldaten uit
de stad, die ongerust werden over het Jang uitblijven der.
Edellieden, hen hierin had belet. Ongehinderd kwam B o c k o
bij de zijoen terug en werd, als op nieuw aan hen W P ^ " *
geschonken^ hartelijk verwelkomd.
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Y.

U f ulij di-98.

In het zwart berookt verhek vaiï eene kleine onaanzien-
lîjke herberg aan den weg tusschen Hardegafijp en Ba-gum,
in dé nabijheid van lautstgemeld dorp, zaten op eenen zo-
merschen avond (21 Jidij) vau bet jaar 1498 verscheidene
der dapperste en ondernémendste Edellieden van Friesland
bijeen , G o s l i c k v a n J o n g e m a , Hoveling te Bolsward,
J a r i c h v a n H o t t i n g a , later Grietman van Hennaar-
dcradeel, H e s s e l v a n M a r t e n a , naderhand Raad in het
Hof van Friesland, E p o v a n A y l v a , Grietman van
fp'onseradeel, D o u « e R o d m e r s m a , Grietman van
Franekeradeel, S j o e r d v a n B c y m a , A le f van He ra-
ra e m a roet meer andei en, en ook onze B o c k o v a n
H a r i n x r a a én wachtten aldaar op de komst van den
Saksischen bevelhebber, bij ben bekend onder den naam
van Jonker F l e n s , die hun met tweehonderd ruiters ter
hulp zoude komen bij de gewaagde onderneming, welke zij
in den zin hadden.

Allen ten hoogste verbitterd legen de heerschappij der
Groningers, en de met deze verbondene Vetkoopers , had-
den zij, wanhopende aan hunne eigene magt, om het vader-
land aan déze slavernij te ontrukken, de hulp van den
Hertog A l b e r t v a n S a k s e n ingeroepen, zich aan hem
onderworpen, en hem als hunnen Landsheer gehuldigd.
Geheel Wcsiergoo was hun voorbeeld gevolgd, doch de
Zevenwolders wilden zich nog niet overgeven ; ook toonde
de stad Leeuwarden met het geslacht J a e r î a , in Oostdon-
gtiradèel en te Bergum gevestigd, zich hiervan afkeerig. Om



20

dezen laatsten voor zijnen tegenstand te straffen, Was deze
îogt ondernomen.

Langs onderscheidene wegen gekomen, om geene verden-
king te verwekken, waren sommigen reeds vroeg in den
namiddag hier geweest; de tijd begon hun lang te vallen;
om de verveling zoo veel mogelijk te verdrijven, spraken
zij duchtig den beker slecht bier aan , welke hun door den
roodharigen waard en zijne kreupele wederhelft gedienstig
werd ingeschonken , tusschenbeiden hun hart lucht gevende ,
door op de Saksisehen te. schelden , die zij, wel is waar,
zelve hadden ingehaald, om grooter kwaad te voorkomen,
doch wier heerschappij zij toch in hun binnenste verfoeiden.

» Zoude die trotsche vreemde pronker ons, Edelen van
Friesland, hier dan den geheelen nacht in dit roovershol te
vergeefs laten wachten?" vroeg H o t t in ga, nadat zijeenen
geruimen tijd stilzwijgend bij elkander hadden gezeten.

» Dat zoude ik hem toch niet raden," antwoordde Bey-
Hia, » het zoude slecht voor hem kunnen uitkomen."

» En waarom?" zeide H a r i n x m a , » hoe zouden wij,
demoedige dienaren van Hertog A l b e r t , zijnen Hoofdman
durven beleedigen, neen, integendeel onze beurt is gekomen
om beleedigingen te verdragen en op te kroppen."

» Gij beklaagt u telkens over den Hertog," liet Ma rt e na,
meer dan de anderen een aanhanger van de Saksers, hierop
volgen, » en zijt toch een van de eersten geweest, die hem
als Heer hebt gehuldigd."

» En kon ik anders," riep H a r i n x m a hem bits toe,
» er zat immers niet anders op, dan of tot hel vervloekte
Groninger verbond toe te treden , of den Saks te huldigen;
v/aren er geene verraders in ons land geweest, nooit had
eeu van beide partijen het sioo ver geb^gt, dat wij ga-
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noodzaakt waren geweest, tot eene zoo verderfelijke keus
over te gaan."

» Verraders!" schreeuwde M a r t e n a en slosg de hand
aan zijn zwaard, » wien bedoelt gij daarmede ?"

H a r i n x t n a wilde op hem toetreden, doch werd door
de overigen hierin belet, en juist van pas kwam Jonker
F l e n s met zijue tweehonderd ruiters voor de herberg. Na
eenige verontschuldigingen over zijn lang wegblijven, maakte
men zich gereed ten uittogt.

Van geen kwaad bewust zat B o t t e Ja er la voor het
open venster van zijn woonvertrek den schoonen avondstond
te genieten, toen hij op eens de bende in de verte, op de
Stins æag aanrukken. Weinig goeds van dit gewapend be-
zoek verwachtende , gaf hij terstond bevel, -de brug op te
halen, de poort te sluiten, en zich ter verdediging gereed
te maken. De Saksische krijgsbende zich in slagorde aan
de overzijde van de gracht gesteld hebbende, werd de Stins
uit naam van den Hertog opgeëischt, doch Ja er la wei»
gerde hieraan te voldoen en antwoordde besloten te hebben,
zich tot het uiterste te zullen verdedigen. Ongelukkig even-
aarde zijne niagt geenszins aan zijnen moed; Da een kort
gevecht-, van weerskanten met gelijke dapperheid gevoerd,
moesten de belegerden voor de overmagt wijken en zich
overgeven. Een der verdedigers was gesneuveld; B o t t e
werd met de overigen gevangen genomen. Niet te vreden
lnet de inneraing van de Stins, gingen de overwinnaars
verder in het dorp rooven en plunderen, namen nog ver-
scheidene vreedzame laudlieden gevangen, en ontzagen zelfs
het Bergumer klooster niet; de beste groote ossen, aan de
kloosterlingen toebehoorende, en in den omtrek van hun
statig gebouw grazende, alsmede wat er verdei- voorhanden.
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was, werd medegenomen. Ook de gevangen J a e r l a werd
niet zijne krijgsknechten en de huislieden naar Sneek ge- ,
voerd, en niet dan tegen een groot losgeld vrijgelaten. ^

In het volgende jaar bereikte B o c k o van H a r i n x m a
het einde van zijn onrustig en gevaarvol leven. Uit hoofde
van zijne dapperheid en den grooten invloed, welken hij
vooral te Sneek en in J'Fijtnbrtiseradeel bezat, werd zijn ge-
mis zeer betreurd door zijne partijgenooten, de Schieringers,
S c h e l t o v a n L i a u c k e m a , die getrouwd was met zijne
nicht, L u i d t s , werd zijn opvolger in de regering van
Sneek en van Wijmbriiserctdeel.

Mr. H. BAERDT VAN SMINIA.



Geschied- en oudheidkundige beschouwing

:ÂKKE¥E£I,

Joakkaveen, Baccaveen, Backeveene, aacMHj'eenet onûer
Welke benamingen Bakkeveen bij onze Geschiedscïirijvers
voorkomt, is gelegen aan de zuidoostelijke grenzen der
Provincie Friesland naar den kant van Drenthe. Het behoort
in het kerkelijke zoo wel als in het wereldlijke, onder
Duursv/oude, een der 14 dorpen van de Grietenij Opderland,
hetwelk ten zuiden van het Oude Diep gevonden wordt. De
oorsprong der benaming van Bakkeveen, is buiten twijfel te
zoeken in de opgeworpene dijken, welke eeuwen lang gele-
den, aldaar zijn aangelegd geworden. Aan het begin van
het O«de Diep gelegen, was Bakkeveen gedurig blootgesteld
aan overstroomingen van water, uit de hooger gelegene
bosschen en veengronden afvloeiende , welk water door on-
derscheidene dijken en waterweringen moest beteugeld wor-
den.

Ofschoon de toestand der veengronden alhier, ssdurt het
begin der veengraverijen, en alzoo sedert het jaar 1664 aan»
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merkelijk veranderd is, zijn er echter van deze dijken nog
onderscheidene in wezen. Het gevoelen, dat de benaming
van Bakkeveen, vau deze dijken afkomstig zoude wezen,
viudt zijne bevestiging in de bijzonderheid : dat een dezer
dijken, welke uit oude tijden nog is overgebleven, tegen-
woordig nog den naam draagt van Bakendijk, in de landtaal
uitgesproken wordende als Bœkendijk ; of zoo als hij ook
voorkomt ia een Contract van het jaar 1518, tussclien
L u d g e r u s W e s l u c k , Abt van het klooster te Smalle-te
en S j o e r d F e i c k e s , . Grietman van Opsterland onder
den naam van Bakingke, even als wilde men zeggen: af-
bakingh of afbakemngh, beide benamingen welke op deze
plaats niets aoders kunnen beteekeneu als een dijk, tot het
af keeren vaiî water bestemd; terwijl de naam van afgeba-
kende veenea gemakkelijk in die van Backenfeene of Bakke-
veen kan zijn overgedaan.

Ongetwijfeld dagteekent de stichting van Bakkeveen van
overoude tijden, zoo als onze oudste Geschiedschrijvers
dan ook meermalen van hel zelve melding maken. Zoo ver-
haait W i n s e m i u s reeds op bet jaar 1225 : » dat de Wolt-
luydei) ook de. nu nieuwe manieren van goed te ghewinnen
in het graven van den torff gevonden hadden in voortyden
onbekend, of ten minsten so seer ghenieen niet, hebben ook
uit goeden yver ten tyde van den Abt S i a r d u s die seer
godsdienstich ende nederich was , het CloosterMarieëagaard
veele Veenen in en omtrent Raccafeen geschonken." 1) En
wanneer men op eene andere plaats bij hem leest : » dat
aldaar ter zeü'der tijd, eene kapel of kerk gesticht is ge-
worden, en dezelve aan M a r i a toegewijd is, met oogmerk

Ij Wiasemius Ghronycke van Friesland bl, 158.



om op zekere tijden daar ter plaatse godsdienstoefeningen te
verriglen;" dan behoeft men, onzes bedunkens, er geen
oogenblik meer aan te twijfelen, of Bakkeveen is in boven-
gemeld jaar reeds bevolkt geweest. 2)

Het schijnt, dat deze kerk reeds spoedig nadat zij geslicht
was, in eenig aanzien gekomen is. Dit alilians zoude men
kunnen besluiten uit eene overeenkomst, tusschen de Frie-
zen en Groningers getroffen, en op den 29 Juni] 1338 on-
derteekend, onder welke handteekeningen der voornaamste
Prelaten van Friesland, ook die voorkomt, van den Prior
de Backefene & Laiici. 3)

Hoe groot de bevolking van Bakkeveen destijds geweest
is, kan onmogelijk met eenige zekerheid naauwkeung be-
paald worden. Intusschen baart het eenige verwondering ,
dat deze in het jaar 1225 zoo groot zoude geweest zijn,
dat men het noodig geoordeeld heeft aldaar eeiie kerk te
stichten, en dat deze kerk na een tijdsverloop van naau-
welijks 100 jaren zoo in aanzien was geklommen, dat de
Prior van dezelve boven vele anderen aangezocht is gewor-
den, om met zijne bandteekening eene gewigtige overeen-
komst te helpen bekrachtigen; terwijl op eene andereplaats
verzekerd wordt, dat er omstreeks het jaar 1622 en aizoo
400 jaren na het opbouwen van de kerk, slechts 2 huizen
gevonden werden. 4)

Ofschoon W i n se m i u s van de aanleiding tot deze aan-
merkelijke vermindering der bevolking van Eakkcveeii, op-

2) W i n se m i u s BescMyving van Friesland achter zijn
Chronyck geplaatst, Art. Opsterland.

3) Ckarierboek van Friesland d Veel, bl. 195.

4) W i l i s e m i u s Art. Opsterland.
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zeiielijï;, nergens eene oorzaak opgeelt, is aeize evenwel uit
zijne aanteekeningen niet moeijeîijk op te sporen. Hij zegt
toch, dat de Spanjaarden des nachts tusschen den 18 en 19
April van het jaar 1582, eenige dorpen in Opsterland opge-
Lrand hebben, en wat is waarschijnlijker, dan dat onder
deze ook Bakkeveen geweest is. 5) Van dezen brand wor-
den op andere plaatsen van voornoemde Grietenij insgelijks
nog bewijzen aangetroffen ; zoo vindt men tusschen Ureterp
en Sigerswoude, niet verre,van Bakkeveen gelegen, aan den
Noordkant van den weg, nog overblijfselen van grachten,
welke de heemsteden aldaar aanwezig omgeven hebben;
van kuilen in deze heemsteden, waar misschien een put of
kelder geweest is; van dammen, waardoor de heemsteden
gemeenschap hadden met den rijweg, welke er voorbij
liep; terwijl daarenboven aan den zuidkant van den weg,
de greppels in de heide nog gezien worden , door welke de
boawakkers van elkander afgescheiden waren.

Het voornemen des vijands om een' inval in Friesland te
doen, was voor de ouzen ook niet verborgen gebleven.
Reeds was op den 13 April te voren, door Gedeputeerde
Staten, eene aanschrijving gedaan, om overaî goede wacht
te houden; terwijl op den 16 daaraanvolgende door evenge-
melde Gedeputeerden eene Resolutie genomen werd. bepaal-
delijk tegen de invallen en plundering van den vijand in de
Grietenijen Opsierland en Stcllingwerf-Oosieinde, In deze
Resolutie werd bepaald: dat SmaUingerland 35, en Opsier-
land aan den noordkant van het Oude Diep, 16 weerbare
mannen moest leveren, welke mannen met elkander bij nacht

5) W i n s e m i n s bl. 708. S c h o t a n u s Beschrijving
van Friesland bl. 901.
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en bij aag, oinstrecrks de Fr'iescke paien ue waeïiï moesten

houden ; dat 25 dergelijke manschappen uit Utingeraded, 8

uij, Aengwirden, 10 uit Haskerland en 35 uit Opstcrland

aan den zuidkant van het Oude Uiep, insgelijks roet elkan-

der de wacht moesfen houden omtrent Bakkeveen en JJuurs-

woude; terwijl eindelijk die van Scholerland en Stellingwerf-

Oosteinde hunne wacht, op de Haule en te Oosterwoldemoes-

ten yestigen. 6)

Deze inval des vijands > de aangerigte brandstichtingen,

en de vrees voor verdere vijandelijkheden, hebben onge-

twijfeld aapleiding gegeven, om middelen te beramen , ten

einde het verder indringen des vijands te beletten. Vandaar

dan ook, dat Gedeputeerde Staten van Friesland, dadelijk

na het bekend worden van den inval des vijands, en wel op

den volgenden dag, aan die van iSwûlliw^erlandaanschrijving

gedaan hebben , dat al de ingezetenen van die Grietenij de

wapenen moesten opvatten, en op den volgenden dag, zijnde

de 20 dier maand, man bij man, rijk en arm, zich te

Smalle-ee moesten laten vinden, bij de soldaten, welke der-

waarts gezonden waren. 7)

Deze afbranding der huizen te Bakkeveen, zal dan de

eenige oorzaak geweest zijn van deze in het oog loopende

vermindering der bevolking aldaar, en tevens der terugkee-

ring van vele vruchtbare landen tot hunnen oorspronkelijken

woeslen staat, waarvan nader gesproken zal worden.

Het schijnt, dat de woede der Spanjaarden in dit geval,

even als in zoo vele andere, paal noch perk gekend heeft;

ja! dat dezelve zoo verre gegaan is, dat er hoogstwaar-

6) W i n s e m i u s bl. 709.

7) W i n s e m i u s bl. 708.
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schijnlijk te Bakkeveai, geen enkel huis is overgebleven;
maar allen door den brand zijn vernield geworden. Deze ;
verwoesting heeft dan ook veroorzaakt, dal er 40 jaren na
dien bi-and, eerst 2 huizen wederom opgebouwd waren, zoo
als W i n s e i n i u s elders te .kennen geeft, 8)

Iutusschen zal men naderhand met den aanbouw van nieuwe
woningen, wel een begin gemaakt hebben , nadat alles we- f
derom in rust geraakt en de vijand uit de omgelegene stre- |
ken verdreven was. Bepaaldelijk zal daartoe medegewerkt
hebben, het aanleggen van eene vaart , loopende van het f
riviertje de Dreit 9) oostwaarts op tot aan Bakkeveen toe. j

8) W i o s e m i n s Art. Opsierland.
9) Dii riviertje wordt tegenwoordig de Drèit genaamd.

S c l i o t a n u s heeft het op de kaart van Smallingerland,
met den naam van Vrait bestempeld. Jn den aanvang der
16 eeuw droeg het den naam van Dracht. Het middelste
gedeelte van deze rivier, betwe'k men ook derzelver iigchaam
zoude kunnen noemen, ligt-^ uurs ten westen van het ge- :
buurte van Drachten. Zij verzamelt het afVîoerjende water
en neemt hetzelve in haren boezem op, om het aan de
Smalle- en aan de Wijde Eé weer over te geven. Dit lig-
chaara heeft 2 armen of "takken, waarvan de. eene van het
zuidoosten, en de andere van het noordoosten Daar het wes- |
ten afloopt, welke takken men zeer gevoeglijk de duider-en [
de Noorder-dr acht zoude kunnen noemen. Zij ontvangen het ;
water van de bovengelegene gronden, en voeren het naar 5
het Iigchaam der rivier. De noordertak neemt zijn begin uit -
dat gedeelte van Noorddrachten, hetwelk thans de bovenste I
Raltevalle genaamd wordt, nagenoeg ter zelfder plaatse, waar
de Xuds een' aanvang neemt. Zij loopt van boven naar be-
neden bij de kleiten langs, de maden door, totdat zij einde»
lijk haar water in den boezem der rivier uitstort. Sedert het
aanleggen der Mettenstcr vaart, of de zoogenaamde Jelle Pie-
îcrssloot in het jaar 1613, is deze tak grootendeels opge-
droogd, en digtgegroeid. Zij is thans niet meer bevaarbaar.
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Mat liet leggen van deze vaart door Drachten, naar de
Drachtster veeneu, werd in het jaar 1(341 door P a s s c h i e r
H e n d r i k s B o l l e m a n een begin gemaakt, en is men niet
het graven van dezelve in de volgende jaren verder voortge-
varen. In het jaar 1649 is door voornoemden fiolieman
c. s., S a c o F o c k e n s Grietman, en S a c o F e ij e IJS
Secretaris van Opsterland ter eene; D o u w e A y l v a Griet-
zoo als zij waarschijnlijk voorheen geweest is. Het afloo-
pencle water ontlast zich nu niet meer door de Noorderdracht,
maar loopt alleen door Jelle Pietcrssloot naar beneden af.
Zelfs is het aandenken aan dezen riviertak in zooverre verlo-
ren gegaan, dat zij thans geen eigen' naam meer bezit, en
er door S c h o t a n u s dan ook geen van opgeteekend is.
Alleen heeft men dat gedeelte van dezen tak, hetwelk boven
de Kletien hooger oploopt, den naam van Burmaniasloot
gegeven. Deze naam is ongetwijfeld aikomsüg van Jr. R i e n c k
van B u r t p a n i a , welke volgens aanteekeningen van dien
tijd, in het jaar 1544 aldaar eigendommen bezat. Deze
Noor der dr acht dient thans alleen nog tot eene scheiding,
lusschen de dorpen Noor der dr achten en Opeinde. De Zai-
derdracht loopt nagenoeg van de grenzen van Opsierland,
westwaarts aan, en dieut tot op dezen dag, tot aan- en af-
voer van goederen. De Vracht beschrijft alzoo een' halven
cirkel, met zijne beide armen, de Zidderdrachien en Noor—
derdrachten omvattende, en derzelver grenzen nagenoeg aan
3 kanten bepalende.

Buiten twijfel'zijn de namen der dorpen Zuiderdrachten en
Noor der drachten . van den naam dezer rivier afkomstig, in
dit opzîgt gelijk staande met vele andere plaatsen, welke
hare benaming aan nabij gelegene wateren verschuldigd zijn,
zoo als b. v. Smalle-Eé van de 'Srnalle-Eé, Oudshoorn van
de Boom, Grouw van de Grouw en meer anderen.

Men vergelijke de kaart van Stnallingcrland', te vinden bij
S c h o t a n u s in zijne Beschryving van Friesland; en zie
verder het Beneficiaalboek van Ooslergoo, op de namen der
dorpen Zuiderdrachten, Noorderdrachten en Opeinde.
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man van Westdongeradeel voor zich zelven, en voor zijne

broeders en zusters voor 1 ; H e r o v a n O c k i n g a , Raad

ia den Hove van Friesland voor zich zelven, en voor zijn <

broeder Jr. L o d e w ij k v a ü O c k i n g a voor | ; Jr . S j o e r d •

v a n A y l v a op Rinsmageest voor i , benevens de Heer

S a c o F e i j e n s nom. uxoris voor i , als eigenaren van de

Sackcfeencn ter andere zijde, gecontracteerd, dat B o l l e m a n j

c. s. de Drachtster vaart zoude verlengen tot aan de grenzen \

van Opsterland, en dat B o l l e m a n c, s . , S a c o F o c k e n s i

en S a c o F e i j e n s , ieder voor - | , deze vaart verder door \

Opsterland zouden opbrengen tot aan den grond van Bak- \
j \ i

Keveen.

De eigenaren en ingezetenen van Ureterp, Sigerswolde,
het Uithof en Bakkeveen, hebben verder op den 25 April ,
1655 raagt gegeven aan M a r t i n u s F o c k e n s , Grietman ;
van Opsterland; en aan de Heeren eigenaren van Bakkeveen
en het Uithof, om het Contract tot verlenging der Dracht-
Ster vaart aan te gaan; welk Contract door Jr. F e ij o v a n
H e e m s i r a , Ontvanger Generaal van Tietjerksteradeel, en
Y s b r a n d u s E c o f e e n , te zamen het regt van eigendom
verkregen hebbende, van gemeene crediteuren, van P a s -
s c h i e r H e n d r i k s B o l l e man cum uxore et soc. op
den 3 April 1657 is aangenomen. Waarop door de Staten
van Friesland op den 2 April 1658 tot het graven van de
vaart octrooi/ verleend is, en de brieven van octrooi/ door
het Hof van Friesland op den 6 Julij van dat zelfde jaar
zijn geinterrineerd.

Men heeft hierop in het jaar 1659 met het graven een
begin gemaakt, en de vaart in het jaar 1664 voltooid, toen
men lot aan het Oude Piep genaderd was.

Als eene bijzonderheid vindt men aangeteekend, dat J a -
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k o b u s Man ca d a n , burger te Leeuwardent en eigenaar
van het voorwerk, of den uilhof van dei) Abt van Smalle-éê,
op den 19 Junij 1664 zeventig roeden gronds ter uitgraving
van de vaart hesft aanbesteed., loopende van het genoemde
Oude Diep, westwaarts naar Sigerswolde, de roede voop

/ 6 - 5 0 ; uit welke bijzonderheid blijkt, welk eene verba-
zende som gelds het uitgraven dezer vaart zal gekost hebben ,
die van het begin af, tot aan haar einde toe, of van de
Dreit tot aan het Oude Diep, 'à uren lang is. 10)

Dat het uitgraven van deze vaart; het verwerken der
veengronden ; en het afvoeren van de turf, zoo als reeds"
gezegd is, veel zal hebben toegebragt tot den aanbouw van
huizen ; vermeerdering der bevolking; aanwinst ran kapita-
len , en in het algemeen van den b'oei en de welvaart van
Bakkeveen, laat zich uit alles gemakkelijk begrijpen. Daar-
door vloeiden vele menschen van wijd en zijd hier te zamen,
werden er vele handen aan werk geholpen, konde de ver-
vaardigde brandstof heinde en verre vervoerd worden,
daardoor klom; ook het gelal der huizen van 2 , zoo als het
was in het jaar 1622, tot dat van 90, en de bevolking tot
452 zielen, gelijk een en ander zich tegenwoordig bevindt.

Het is zeer waarschijnlijk, dat de oorspronkelijke eigena-
ren van Bakkevcen, op' den duur geene bezitters van het-
zelve zijn gebleven; maar het eigendom, in vervolg van tijd ,
hetzij door erfenis, hetzij door verkoop, in andere handen
geraakt is. Zoo ontmoet men in het jaar 1750 den Heer
v a n B u r m a n i a , welke te Bakkeveen woonachtig was,
en welligt, eigenaar, allhans medceigenaar geweest is van
de veengronden aldaar gelegen, van welk geslacht in bet

10) Medegedeelde beri^ten.
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oorspronkeli jke Contract geene melding g e m a a k t word t .

W i l l e m F r e d e r i k S c h r a t e n b a c h v a n B u r m a -

n i a erfde he tze lve van zijne ouders E d z a r d î l o b b o

v a n B u r m a n i a en J o h a n n a W i l h e l m i n a Baronesse ï

t h o e S c b r a t e n b a c h , door w e l k e , in h e t jaar 1 7 7 8 , !

| deelen zijn ve rkoch t g e w o r d e n , als § aan J r . K a r e 1

G e o r g G r a v e v a n W a s s e n a a r T w i c k e l , Gr ie tman

van Franekeradeel.

f aan D a n i e l de B l o c q L y c k l a m a i K i j e h o l t , i
Grietman van Opsterland. '
| aan A y s o v a n B o e l e n s , Raad in den Hove van Fries-

land, i

| aan T i d d e T ï d d e n s , Raad en Sijndicus der stad Gro-

ningen.
| aan A r n o l d H e n d r i k s v a n B e r g h u i s , R e n t m e e s - f

ter der s tad Groningen.

§ aan A l l a r d S c h e l t i n g a , koopman te Harlingen. \

| aan A b e l e W i a r d a , Secretaris van Baarderadeel.
Naderhand heeft A i l a r d S c h e l t i n g a al deze aandee- j

len aangehaudeld; het laatste \ gedeelte van Wç;F. S ch ra -
t e n b a c h v a n B u r m a n i a op den 8 September van het
jaar 1798. 11)

Het is meer dan waarschijnlijk, dat al deze veenen gees-
telijke goederen geweest zijn, afkoçnstig vau het klooster
Marièngaard te Hallum, aan hetwelk zij, gelijk wij reeds
gezien hebben, omstreeks het jaar 1225 geschonken waren»
Zij werden ongetwijfeld in ééne massa verkocht, waarom
onderscheidene personen zirh tot eene Compagnie gevormd
hebben. Buiten twijfel zullen zg behoord hebben tot die

I I ) Medegedeelde berigten,
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goederen t welke bij besluit der Staten van Friesland v&n
den 8 December 1637, en van den 27 Junij 1638 ten ver-
koop bestemd werden. 12)

In vervolg van tijd zijn al deze goederen van A l l a r d
S c h e l t i n g a , te Bakkeveen gelegen, verkocht geworden,
onder welke goederen ook behoorde de heerenbuizinge,
welke na liet aanvangen der veengraverqen aldaar gesticht
Was. Deze huizinge is destijds het eigendom geworden van
den Heer Baron v a n L i j n d e n , Grietman van Opsterland,
te Beetsterzwaag.

Wie deze huizinge gesticht heeft, is mij nergens geble-
ken. Zij lag voorheen zeer vermakelijk aan den rijweg,
welke door Bakkeveen loopt. 13) Voorbij het huis üep
langs dezen weg de vaart, in weîke dagelijks vele schepen
af- en aanvoeren. Eene groote hoeveelheid turf en bagge-
laar werd uit de omgelegene streken , en ook uit de Hau-
lerwijkster veeuen afgevoerd , waardoor gedurende een groot
gedeelte van het jaar , veel beweging en werkzaamheid
plaats had. Het huis was aan alle kanten van bosch om-
geven , en met lanen van hooge en zware boomen voorzien.
Door dit bosch îiepen lange wandelpaden, zoo als thans
nog-het geval is , door welig groeijend boomgewas belom-
merd, hetwelk tot aangename wandelingen scheen uit te
noodigen. Thans bestaat deze huizinge niet meer. Dezelve
is op afbraak verkocht, en ten gevolge daarvan ia den
laatst verkopen' zomer gesloopt.

De Heer J. H. K n o o p bevond zich in het jaar 1750
alhier, om Jr. E d z a r d ( de zoon van den lieer v a n

12) Charterboek van Friesland, 5 Deel, bl. 440, 445,

13) K o k , Vaderl. Wroordenboek, Art:- Bakkeveen,
3
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B u r m a n i a , Raadsheer in liet Hof van Friesland, te on-
derwijzen, en zoo wij ons niet vergissen , is het aandenken
aan zijn' persoon, te Bakkeveen, door eene en andere bij-
zonderheid, tot op dezen dag bewaard gebleven. 14) Eene
dezer bijzonderheden was een zonnewijzer, aan eene der
schoorslecnen van het gebouw geplaatst, op welken zonne-
wqzer de zinspreuk van onzen grootcn de G r o o t , Hora
Ruit [het uur snelt heen) , te lezen was,

Eene tweede bijzonderheid is insgelijks een zonnewijzer,
welke zich tegenwoordig nog in den tuin bevindt, die ach-
ter de liuizinge gelegen was, en aldaar op een steenen voet-
stuk geplaatst is. Deze zonnewijzer is in zarksteen kunstig
uitgehouwen, en op deszelfs geheele oppervlakte, overal
met verhevenheden en verdiepingen voorzien. Deze verhe-
venheden werpen hare schaduwen op afgedeelde streepen,
welke op de effene oppervlakten der verdiepingen voorko-
men, en met ctjfergetallen voorzien zijn, door welke de
uren van den dag naauwkeurig aangewezen worden. Op
den zonnewijzer is het jaar 1750 gegraveerd.

Het is te betreuren, dat deze zonnewijzer de vernielende
woede van een opgeruid gemeen niet heeft mogen ontgaan ;
maar dat dezelve, in den herfst van het jaar 1787, door
snaphaanschoten, deerlijk geschonden en ontsierd is gewor-
den.

Eene derde bijzonderheid eindelijk is eene schans, welke
achter Bakkeveen in de heide aangelegd, en tegenwoordig
aldaar nog te zien is. Deze schans is behoorlijk met lunet-
ten, voorzien, en zal buiten twijfel den Heer K n o o p ge-

14) 3, Hi Knoop, Teegemioordige Staai vanFriesi.
W. 32.
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diend hebben , om het onderwijs bij zijn' kvveekeling door
aanschouwen meer bevattelijk te maken.

W i n s e m i u s verhaalt verder : dat S i a r d u s, Abt van
het klooster Mariëngaard bij Mallum, te Bakkeveai niet
alleen eene kapel of kerk gesticht heeft; maar maakt tevens
gewag van een uithof of lusthuis, ten zelfden tijde aldaar
opgerigt. 15) Hij zegt van de kapel, en misschien moet
dit ook op het lusthuis toepasselijk gemaakt worden: dat
dezelve door ouderdom in verval geraakt was , en de steen-
hoopen in zijn' tijd (1622) daarvan nog te zien waren. Of-
schoon er sedert deze aanteekening van W i n s e î n i u s , tot
op dezen tijd, meer dan 2 eeuwen verloopen zijn; en of-
schoon destijds de bouwvallige gestichten reeds in puinhoo-
pen veranderd waren, levert nogtans de beschouwing der
plaatsen, waar deze beide gebouwen stonden, nog in dit
oogenblik de overtuigendste blijken op voor de naauwkeu-
righeid en de waarheid van zijn verhaal. Aan den zuidkant
van den weg, die vau Duursv/oude naar Bakkeveen loopt,
ligt, op eenigen afstand van laatstgetnelde plaats, een stukje
greidland, naar gissing 50 N. roeden groot. Dit stukje lands ,
zoo als nog duidelijk gezien kan worden, is rondom door
eene wijde en diepe gracht omgeven geweest, welke echter
tegenwoordig voor een groot gedeelte digtgegroeid is. Aan
de zijden van deze gracht is overal boorogewas geplant,
hetwelk welig groeit. Onder dit boomgewas worden nog
vruchtboomen gevonden, die in het wilde opgroeijeB, jaar-
lijks nog vruchten geven en welligt oorspronkelijk zijn van
den boomgaard, welke bij het gesticht behoord zal hebben.

De oppervlakte van dit stukje laads is «eer oneffen, en

15) W i n s e m i u s , Art. Opsterland,



86

met hoogten en laagten voorzien. Het heeft geheel het
voorkomen van eeae piek gronds, op welke een groot
gebouw gestaan heeft, dat naderhand afgebroken is gewor-
den ; terwijl men den grond in denzeifdeu sïaat gelaten heeft,
soo als die zich dadelijk na het afbreken van het gebouw
]bevxmd. Daarenboven vindt men er overal nog stukken van
grooîe en hard gebakkene steenen, Oude Friezen genaamd;
terwijl in den grond eene Menigte brokjes kaljt wordt aan-
getroffen , zelfs op sommige plaatsen in zulk eene hoeveel-
heid , dat dezelve in. de opgeworpene molshoopen meermalen
aigtbaar zijn.

Het gevoelen der landlieden te Balckeveen, omtrent den
aard van het gebouw, hetwelk op dezen grond gestaan heeft,
5s verschillend. Er wordt gesproken van een lustliuis; maar
men spreekt ook van een klooster. De medeonderteekening-
van eene overeenkomst, tusschen de Friezen en Groninger-
îanders, door den Prior de Backefene & Laiici, boven reeds
vermeld, doet denken aan een klooster; dewijl men een*
Prior beschreven vindt, aîs een' geestelijken persoon, dan
eersten in rang naast den Abt. 16) S c h o t a n u s maakt
în zijne beschrijving van Friesland, bl. 228, gewag van een
uithof te Bakheveen gelegen; doch op de kaart van Opster-
iand viedt men daar ter plaatse het merkteeken van een
klooster. W i n s e m i u s spreekt stellig van een uithof oï
lusthuis, en zijne getuigenis is van veel gewigt. Hat is,
naar ons inzien, volkomen zeker, dal hij zelf te Bakkeveen
geweest, en alles in eigen persoon aanschouwd heeft. Zijn
bezoek aldaar heeft niet later kunnen wezen dan 40 jaren

16) s N i e ä w e n h u i s , Algem, Woordenb., on hef woon*
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ca den plaats gehad hebbenden brand. Kr zuliaú dus nog
veîe rnenschea in den omtrek geleefd hebben, welke den
brand gezien en bijgewoond hebbeu; W in se ra i u s heelt
deze kunnen spreken, en dus heeft hij de beste en rsaauw-
keurigste berigten omtrent deze zaak kunnen geven. Hoe
dit een en ander verder ook wezen moge, wij hebben de
onderscheidene gevoelens medegedeeld en toegelicht, en
hoewel wij in dezen oiet volkomen durven beslissen, houden
wij echter het gevoelen van W i n s e m i u s voor het aanne-
meSijkste.

Dit plekje gronds wordt thans kei hout genaamd, en be-
hoort ia eigendom aan Mevrouw de Douairière v a n E ij-
s i n g a te Beetsierzwaag. 17)

Aan den anderen kant van den weg, op een' kleinen af-
stand van de plaats, waar het lusthuis stond, heeft de kapel
gestaan. De plaats, waar deze zich bevond, was voorheen,
even gelijk die, op welke het lusthuis stond, met eene gracht
omringd, van welke thans weinig meer te zien is.

Men heeft dezen grond omgespit en vergraven, ten einde
er boomgewas in te planten, en daardoor is de gracht voor
het grootste gedeelte gedempt geworden. Er zijn bij deze
vergravingen daar Ier plaatse vele ntenschenbeenderen te
voorschijn gekomen, waaruit schijnt te blijken, dat bij de
kapel een kerkhof geweest is, op hetwelk de dooden uit de
omgelegene streken begraven werden. Het boomgewas,
hetwelk geplant is, waar het kerkhof te voren was, groeit
boven mate welig ; eene bijzonderheid, welke, gelqk men
meent, op zoodanige plaatsen altijd voorkomt. Een stukje

17) In de nabijheid van dit hout wijst men toog de plaats
aan, waar voorheen de korenmoleu zoude gestaan hebben.



38

jands aan het kerkhof belendende draagt nog heden ten
dage den naam van het kerkekampke. Een en ander behoort
nu in eigendom aan den Heere Grietman v a n T e i j e n s te
Beetslerzwaag.

Het zoude zeer wel plaats gehad kunnen hebben , dat o)en
de gemelde gebouwen omverre gerukt en zich van de be-
ïraande bouwstoffen meester gemaakt had , daar er bij pla-
caat van den 24 November 1580 aan alle personen vrijheid
gegeven was , ora de onbewoonde kloosters af te breken. 18)
Ook zoude het wel mogelijk geweest zijn, dat de Spanjaar-
den , welke Bakktveen opgebrand hebben, de kapel en het
lusthuis mede in brand gestoken, en alzoo in puinhoopen
veranderd hadden. Intusschen is het meer waarschijnlijk,
dat deze gebouwen niet omverre gerukt zijn, en dat zij den
brand ontkomen en, zoo als W i n s e m i u s schrijft, door
ouderdom in verval geraakt zijn. 19) Want toen al de hui-
zen verbrand waren, en, zoo aîs zeer ^waarschijnlijk is,
geen enkel overgebleven was, hebben de ongelukkige inwo-
ners, ongetwijfeld, zich wijd en zijd verspreid, om huisves-
ting en onderhoud te verkrijgen. Daar echter de oorlog in
die streken, met afwisselend geluk, nog 12 jaren voort-
duurde , en eerst in het jaar 1594 met de innemiitg van
Groningen een einde nam, hebben de gevlugte inwoners het
niet durven wagen, den geliefden grond weder te betreden,
welke hun zoo langen tijd voedsel en onderhoud verschaft
had, ten einde op nieuw aldaar huizen te stichten en de
landen te bebouwen. Veeleer is liet geiooflijk, dat zi j ,
verre van îiunne voormalige •woonplaatsen en bczi!tingen

18) Charterboek van Friesland, 4 Deel, b!. 218.

19) W i u s e m i u s, Art. Opsterland.
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verwijderd, zich gedeeltelijk op andere plaatsen gevestigd
zullen hebben, gedeeltelijk aldaar overleden zullen zijn.

Bij dit alles was de. hervorming in de godsdienst in dien
tijd overal in Friesland doorgedrongen, en in 1580 algemeen
ingevoerd; en schoon dan ook de geestelijke goederen onder
behoorlijk opzigt. gesteld waren, 20) zal men ongetwijfeld
zich er weinig mede bemoeid hebben , om een lustliuis te
onderhouden, voor het vermaak eener geestelijkheid aan-
gelegd, welke alzoo niet meer bestond , of eene bouwvallige
kerk te onderhouden, op eene plaats, waar geene menschen
meer woonachtig waren. Bewijs genoeg ter staving van het
gezegde van W i n s e m i u s .

W i n s e m i u s spreekt eindelijk nog van een Heremyt of
Kluizenaar, D k d o genaamd, welke in het jaar 1231 zich
van de wereld afzonderde, en te Eakkeveen een gestreng en
godvruchtig- ieven leidde. 21) Onze geschiedschrijver spreekt
stellig van een' kluizenaar, en men mag uit dien hoofde aan
zijne woorden geene andere beteekenis hechten, dan hij
zelf er aan gegeven heeft. Wanneer men echter den tijd
vergelijkt, in welken hij zijn kluizenaarsleven geleid heeft,
met dien, in welken de' kapel gesticht is geworden, dan
zoude men gemakkelijk op het denkbeeld kunnen komen,
dat D o d o een geestelijk persoon geweest is, die van het
klooster Mariéngaard was afgezonden, om te Bakkeveen de
dienst waar te nemen, en dat hij door zijne gestrenge zeden
en godvruchtige levenswijze, boven vele zijner medebroeders '
zich loffelijk onderscheivide, en de achting van anderen

20) S c h o t a n u s , bl. 850,900. W i n s e m i u s , bl.
710, 676.

21) W i n s e m i u s . Art. Opskrland,
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waardig maakte. De verdiensten toch en de héiiiglieid van
het kluizenaarsleven, werden in die tijden van barbaarsche
onkunde en onzinnig bijgeloof hoog geschat.

Dat er te Bakkeveen wezenlijk zulk een persoon geweest
is, gelijk W i n s e m i u s verzekert, zal meu bezwaarlijk
kunnen ontkennen. Hij noemt hem niet alleen met name;
wijst den tijd aan ia welken hij geleefd heeft, en heeft
daarenboven eene en andere bijzonderheid omtrent hem op-
geteekend; maar een te Bakkeveen plaats gehad hebbend
voorval schijnt allen twijfel aan het bestaan van dien persoon
weg te nemen. Bij het omspitten van den grond, ter plaatse
waar de kapel gestaan heeft, ongeveer 50 jaren geleden ,
werd een ring gevonden , op welken de naam van D o d o
duidelijk te lezen was, en die ongetwijfeld aan hem toebe-
hoord zal hebben. Deze ring geraakte in hauden van een
inwoner der plaats, welke hem lang in eigendom bezat.
Naderhand raakte hij te zoek en kwam niet weer te regt.
De algemeen erkende geloofwaardigheid des mans, kat
uaauwelijks eenigen twijfel over, aan de waarheid vaa zijn
verhaal. »^_

Behalve het aangevoerde vindt men bij onze Geschied-
schrijvers nog het een eu ander aangaande Bakkeveen opge-
teekeud.

Zoo hebbea de Friezen in het jaar 1231, aidaar van de
Drenthen eene nederlaag gcjeden. 22)

Zoo zijn er in het jaar 1503, aldaar en op de Haule,
door de droogte en de hitte der lucht, vele vseuen in brand

22) F o e k 8 S i c s r d s Friesche Jaarb., 2 Deel, I)L 550,
K o k Vackrl. Ifoorckré. , 5 Deel ., bl, 37,
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geraakt, waardoor het gewas en de bosschen daaromtrent
veel schade geleden hebben. 23)

Zoo is er in den aanvang der 18 eeuw spraak geweest,
om te Bakkeveen eene veenkolonie te stichten van verdre-
vene Zwitsers. De regering van .Bern namelijk, een der
Kantons van Zwitserland, had in dien tijd kuunen goed vin-
den , tegen de doopsgezinde inwoners van hun gebied,
strenge maatregelen te nemen, hen in hunne godsdienstoefe-
ningen te verhinderen, gevangen te zetten en eindelijk uit
het land te verdrijven. Hunnjfgeloofsgenooten in Nederland
stelden zich voor hen in de bres, en deden alles, wat in
hun vermogen was, om de bestaande zwarigheid uit den
weg te ruimen ; doch zonder goed gevolg. Uit hun vader-
land verdreven, landden deze ongelukkigen eindelijk in iVe-
derland aan, en onder al de voorslagen, welke er in eene
vergadering, gehouden te Amsterdam op den 15 Juni; 1711,
gedaan werden, om den verdrevenen huisvesting en brood-
winning te bezorgen, was ook die, om hen te Bakkeveen te
plaatsen, hetwelk men meende voor eene som van 200,000
gulden te zullen kunnen koopen. Intusschen kwam deze
voorslag niet in werking. De Zwitsers keerden naderhand
grootendeels weder terug, en begaven zich naar Duitschland,
om zich aldaar te vestigen. Men meent echter, dat in ons
vaderland hier en daar een enkele is terug gebleven. 24)

Eindelijk maken onze Geschiedschrijvers nog gewag van
Bakkeveen, als van eene welgelegene plaats, om krijgsvolk
uit de Friesche wouden, door de veenen, naar Drenthe te

23) W i n s e m i u s , bl. 383.

24) Medegedeelde berigten.
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voeren. 25) Deze geschiktheid van Bakkeveen y voor de
genieenschap tusschen Friesland en Drenthe, bestaat nog,i
gelijk te voren; en schoon er, zoo als reeds gezegd is, in'
latere tijden eene vaart door Bakkeveen is aangelegd geworr'
den, blijft hetzelve nog steeds eene welgelegene plaats voor
dán doortogt uit ds eeue provincie naar de andere. Dit
wordt inzonderheid opgemerkt bij de Drentsche jaarmark-
ten, en wel met name bij die van Norch, gelijk er dan ook
in den laatst verloopen' nazomer niet minder dan 437 rijtui-
gen de brug, weike aldaar over de vaart ligt, zijn gepas-
seerd , zonder hét paardevolk en de voetgangers mede te
rekenen.

Bij het overwegen van al de bijzonderheden, welke hier
medegedeeld zijn, komt de vraag natuurlijk bij ons op:
zoude liet tegenwoordige Bakkeveen op dezelfde plaats ge-
sticht zijn geworden, waar voorheen het vorige gestaan
heeft, hetwelk in het jaar 1582 door de Spanjaarden is in
brand gestoken?

Als men den aanleg der huizen beschouwt, welke met
elkander het tegenwoordig Bakkeveen uitmaken; dan bevindt
men, dat zij allen aaii beide kanten van de vaart staan,
wier loop men in heï opbouwen van dezelve gevolgd is.
Het is dus blijkbaar, dat de vaart reetls aangelegd geweest
is, voor en aleer men de huizen gebouwd heeft, en alzoo
dagteekent zich hunne stichting na het jaar 1664. Daaren-
boven is ter plaatse, waar Bakkeveen nu ligt, nergens eenig
spoor te vinden van ledige huis- en heemsteden, welke er
na den a'gcmeencn brand moesten overgebleven zijn, waar-
uit men met voîkomene zekerheid mag besluiten, dat het |

25) H a l m a , If'ootdmb., 1 Deel, bl. 103.
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oude Bakkeveen op eene andere plaats gelegen is geweest,
als waar Bakkeveen tegenwoordig ligt.

W i n s e m i u s zegt, dat Bakkeveen verre alleen in da
heide gelegen was, 26) even als wilde bij daarmede te ken-
nen geven, verre van alle andere p!aatsen afgezonderd.
Wanneer men echter dit gezegde in verband zoude willen
brengen, met het tegenwoordige Bakkeveen in deszelfs tegen-
woordigen toestand, dan zoude men zich grootelijks vergis-
sen, aangezien W i n s e m i u s doeltjyp de omstandigheden,
zoo als die in het jaar 1622 waren, en geenszins, gelijk
dezelve zich ruim 40 jaren later, na het aanleggen van de
vaart vertoonden. Intusschen bevat het gezegde van onzen
Geschiedschrijver, al'een en op zich zelven beschouwd, de
onmiskenbaarste bewijzen, dat het oude Bakkeveen elders
gelegen is geweest, als waar het nieuwe naderhand gebouwd
is. Achter ff ester Bakkeveen, eene boerenplaais alzoo ge-
noemd , een half uur ten westen van Bakkeveen gelegen , aan
den zuidkant van den weg, welke naar Duurswoude loopt,
liggen in het vrije veld, midden in de heide, de bewijzen
der afgebrande huizen van het oude Bakkeveen. Er schijnt
daar een weg geweest te zijn, welke van het lustuuis in de
rigtiug van Hornsterzwaag voortliep.- Aan de beide zijden
van dezen weg treft men huis- en heemsteden aan, even
gelijk dit aan den weg tusschen Ureterp en Sigerswoude plaats
heeft, waarover reeds gesproken is; en, dat deze landen
reeds vroegtijdig vruchtbaar gemaakt waren, en wel vóór
het jaar 1504, blijkt genoegzaam uit de omstandigheid, dat
zij op 6 floreenen rente waren aangeslagen. 27) De uitge-

26) W i n s e m i u s , Arl. Opsierland.

27) Ckarierboek van Friesland, 2 Deel,.bl. 19.
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breidheid van dezen grond kan eenig denküeeia geven van ;
den omvang der plaats, en tevens van derzelver bevolking
in dien tijd.

Bij den aanleg eener veenkolonie van zoodanig eene uitge-
breidheid als Bakkeveen is, was het voor de inwoners van
het grootste belang, de gemeenschap tusschen hunne woon- ;
plaats, en de omgelegene dorpen, zoo spoedig mogelijk
bevorderd te hebben. De aangelegde vaart was wel dien-
stig tot het vervoer van goederen te water; maar dit zelfde
diende ook te land bereikt te worden. Er moesten te dien
einde nieuwe wegen aangelegd worden, en het kan de dank-
bare nakomelingschap te Bakkeveen niet anders dan aange-
naam zijn, de namen te vernemen van hen, welke dezen
aanleg bijzonder bevorderd hebben.

De weg, welke van Sigerswoude langs eene vaart naar
Bakkeveen loopt, is dadelijk na het graven van de vaart,
en alzoo reeds iü het jaar 1684 aangelegd, door den voor-
noemden J a k o b u s M a n c a d a n ;

Die van de Friesche palen naar den Vreterper lijkweg, in
het jaar 1684, welke vroeger langs de eerste boerenplaats
in Sigersv/oude liep, dpor den Heer T j a a r d v a n A y l v a ,
Grietman van Dantumadeel ;

Die van Drachten naar het Ureterper vallaat, en hooger
op naar den lijkweg, in den jare 1693 en 1694, door den-
zelfden Heer v a n A y l v a , daar men voorheen van de
Zuidcrdr-ackten door Selmien naar Ureterp reed;

Eindelijk die van Duurswaude naar Bakkeveen door de i
heide, vóór ongeveer 30 jaren, door den Heer Baron v a n j
L ij is d e n , Grietman van Opsterland, en later nog die van j
Sigersv/oude naar de Voorwerker brug. 28)

28) Medegedeelde berigtea.
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Er worden in de nabijheid van Bakkevem nog onderschei-
dene bijzonderheden aangetroffen; welke der opteekening
niet onwaardig zijn, en uit dien hoofde hier medegedeeld
Worden.

De eerste dezer bij zonderheden is de schans bij de Frie-
sche palen gelegen. Haar naam is oorspronkelijk van hare
ligging bij dezelve. Zij komt ook wel eens voor onder de
benaming van Trimuit, Trimunt, of, zoo als men zich heden
ten dage uitdrukt, Driemunter schans. Deze laatste bena-
ming is afkomstig van een klooster van dien Tiaam, dat digt
bij de schans in de heide lag, waarvan thans nog eene en
andere bijzonderheid gezien kan worden. Deze schans is
aan den rijweg opgeworpen, welke vati de Frieschepalen
door de heide naar Ularum in Groningerland loopt. Zij is
tegenwoordig geheel vervallen en met heide begroeid.

De tweede is de Zwariendijkster schans. Zij ligt aan den
rijweg, welke van Bakkeveen over de heide, naar Eén in
Drenthe loopt. Er stond voorheen in deze schans eenehui-
zinge, welke tot vóór weinige jaren door een gepensioneerd
militair bewoond werd, die van de Staten van Friesland
jaarlijks eene bezolding, ontving. Thans is de woning afge-
broken , de tuin verwoest, de wallen zijn ingestort, waar-
door de gracht is gedempt; en men zal, na verloop van
eenige jaren, naauwelijks de plaats meer weten aan te wij-
zen , waar de schans voorheen gelegen heeft. 29)

De derde is de schans Breeberg genaamd. Zij ligt aan
den rijweg, welke van Duurswoudé naar de Haule en naar
Donkerbroek loopt, vanwaar zij ook wel eens de Broekmer-

29) H a 1 re a , 2de deel, W. 403.
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schans genaamd wordt. Er bevindt zich in deze schans 'nog
eene huizinge, welke bewoond wordt. i

Van deze 3 schansen bevindt Breeberg zich nog in den ;
besten staat; de wallen worden nog onderhouden, en de !
grachten zijn vol water. *) \

Deze schansen werden door W i l l e m L o d e w r j k , Graaf |
van Nassau en Stadhouder van Friesland, in het jaar 1593
aangelegd, en het oogmerk, waarmede dit geschiedde, is
geenszins twijfelachtig. De Spanjaarden hadden Groningen
nog in hunne magt, waar zij zich vastgenesteld hadden , en
vanwaar zij gedurig invallen in Friesland deden. Ten einde j
deze invallen te beletten, en de Friezen vrij te waren voor
de roof- en moordzuchtige benden der vijanden, werden j {
deze schansen aangelegd. Het valt ook geenszins te ontken- ;
nen, dat men de plaatsen, waar zq aangelegd waren, zeer ~
doelmatig gekozen had. Zij lagen immers onmiddellijk aan ' ï
de 3 wegen, langs welke het zuidoostelijk gedeelte van Fries- $
land, alleen met Groningerland en Drenthe gemeenschap S-
had. Geen legerkorps van eenig belang, met geschut en
bagaadje voorzien, konde langs een' dezer wegen trekken,
zonder eerst de schans overmeesterd te hebben, welke aan
denzelven opgeworpen was. Kleine krijgsbenden van 20 of
30 man, gelijk zij meestal door den vijand werden afgezon-

*) Ter opheldering van het plaatje dient, dal de man te
paard deu weg berijdt, welke van JJonkerbroek, over de
heide, langs de schans, naar Duurswoude loopt. Onmiddel- .
lijk aan dozen weg loopt de gracht, welke rondom de schans \
gegraven en niet water voorzien is. In deze gracht ligt een :
dam , door weiken de schans gemeenschap heeft met den i
voorbijloopenden rijweg. Achter deze gracht liggen de wal-
len der schans, en in het verschiet vertoont zich de toreu
van liet kerkgebouw dor Hervormden te JDüurswoude.
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den, om te rooven en te plunderen, waren' meer vrij inbare
bewegingen, aangezien zij de gebaande wegen niet behoef-

V den te volgen; dit was echter geenszins het geval met tal-
rijker benden. Tot dit opbouwen der schansen zal onge-

1 twijfeld meer bepaald aanleiding gegeven hebben, de inval
der Spanjaarden, welke in het midden der maand April van

; het jaar 1593 plaats had. Want toen Graaf W i l l e ra zich
te dier tijd met zijn krijgsvolk te Bdlingv/olderzijl in Gro-
ningerland bevond, ten einde aldaar verschansingen aan te
leggen, waarmede bij op den 8sten van die maand 30) een
begin maakte , om Groning'en te benaauwen, en , ware het
mogelijk, den goeden uitslag der aanstaande belegering van
die stad voor te bereiden; hebben de Spanjaarden gepoogd.
Graaf W i l l e m te noodzaken, om van daar te vertrekken.
Zij hebben te dien einde gewaagd, in het binnenste van
Friesland door te dringen, en deszelfs hoofdstad te bedrei-
gen , om overal vrees en onrust te verwekken. In het mid-
den der maand April zijn -zij alzoo met een' grooten hoop
voet- en paardevolk door Schoterland gedrongen, en hebben
Bergum, Suameer en Garijp in brand gestoken, van welken
afgrijzelijken brand de opstijgende vlammen te Leeuwarden
gezien werden. 31)

Ten gevolge van dezen inval, en zoo het schijnt op uit-
drukkelijke begeerte der Staten vau Friesland, heeft het
Staatsche krijgsvolk, op den 28 April, meestendeels zieh
ingescheept, en is te Kollumerzi/l aan land gestapt. De ge-

i noemde schansen zijn daarop, zoo als W i n s e m i u s
schrijft, met groote haast opgebouwd.

30) It aâde Friesche terp, bl. 203

31) W i n s e r a i u s bl. 810.
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In hoeverre deze schansen aan de bedoeling beantwoord '
hebben, waarmede zij opgeworpen zijn, is met geene vol- ;
komene zekerheid te bepalen. Groningen werd in het jaar
1594 door de Staatsche troepen ingenomen, eu alzoo slechts '
een jaar nadat de schansen opgebouwd waren, wanneer de
vijanden deze beide provinciën dadelijk hebben verlaten, en
de tijd is alzoo te kort geweest om dit te beproeven.

Het schijnt echter, dat de Spanjaarden na het opwerpen
der schansen, en vóór het overmeesteren van Groningen,
nog eenmaal het Friesche grondgebied in dien hoek betreden
hebben. Deze inval had in hetzelfde jaar plaats, als de
evengemelde ; maar geschiedde eerst in de maand September,
en dus later in het jaar. Graaf W i l l e m had zich destijds
te Tolbird ('t olde bird) gelegerd, en aldaar verschansingen
opgeworpen.

De veldoverste der Spanjaarden, F r a n ç o i s V e r d u g o ,
een wakker eu stoutmoedig krijgsman, is daarop naar Toîm
bird getrokken, om Graaf W i l l e m te vernestelen. Met
grooter getal van manschappen voorzien, dan deze onder
zijne bevelen had, heeft hij hem den 19 dier maand, des
morgens 9 uren , met groote woede aangegrepen, en alles
aangewend wat in zijn vermogen was, om de zege te be-
vechten. Maar werd de aanval van V e r d u g o kloekmoedig
doorgezet, de tegenstand, welken Graaf W i l l e m en de
zijnen den Spanjaarden boden, was niet minder, zoodat
deze na een gevecht van 6 uren moesten afdeinzen. V e r -
d u g o is toen naar Sigerswoude teruggekeerd, vanwaar hij
gekomen was, en, zoo als onze Geschiedschrijver zegt:
» meer schande als eere behaald hebbende." 32)

32} W i n s e m i u s bl. 814. • • '
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Hoe V e r d u g o in Friesland heeft kunnen valieu, en te
Sigersv/oude komen, zonder eene der schansen vermeesteni
te hebben, is eenigzins duister, tenzij men het daarvoor
zoude mogen houden, dat Y e r d u g o over de heide ge-
trokken is', zonder geschut en bagaadje, achter de ver-
schansingen om, en dan zoude de onzekerheid verdwenen
zijn.

Eene vierde bijzonderheid is het Oude of Koningsdiep, ook
wel de Home of de Boom genaamd. Deze rivier ontspringt
uit de veenen , in de nabijheid van -Sakkeveen. gelegen, bij
welke plaats zij digt langs loé'pt. In onze geschiedenissen
wordt er meermalen van dezelve melding gemaakt, en gelijk
aan den noordkant der rivieren de Linde, de Tjonger en de
Lauwers, welke, even als het Oude Diep, uit de veenen
ontspruiten, dijken gevonden worden, om het afvioeijende
water af te weren, zoo is dit insgelijks het geval met het
Oude Diep t alwaar de zoogenaamde Leppedijk gelegen is.
Ongetwijfeld is deze rivier in vroegere eeuwen van grooter
belang geweest, 'dan thans, blijkbaar uit onderscheidene
omstandigheden, wanneer zij haar water in de Middelzee
uitstorte ; welligt heeft de omverwerping van het Wameïbosch,,
in deze uitgestrekte' veenen gelegen hebbende, door hevige
stormwinden veroorzaakt, aanleiding gegeven tot de ver-
naauwing dezer rivier, en tot de aangroetjing der Middel-
zee.

Eindelijk, ten vijfde, wordt er nog een huis gevonden,
aan het uiteinde van de Mieuwmccrs wijk, niet verre van de
Zwarlendijkster schans, één uur van Bakkeveen gelegen. Het
ligt midden in het veld, en heeft een vrij uitzigt naar alle
kanten. In den gevel van het huis wordt eene afbeelding
gevonden van een menschenoog, in zarksteen uitgehouwen.

4
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Nog langen tijd na hel afsterven van den Heer A l l a r d

S c h e l t i n g a , don vermoedelijken stichter van dit gebouw,;
blijft zijn naam bij de nakomelingschap leven, door de be-i
naming, aan dit huis gegeven, van Allards Oog. |

Vrachten. D. H, VAN DEll MEER.
Augustus dS38.



AANTEEKENINGEN

OVEB.

DEN STRENGEN WINTER VAN HËT JAAR 1740.

{Uit een' ouden Frieschen Almanak.)

- In het laatst van de maand October des jaars 1739 be-
gon het .onverwacht te vriezen , zoodat binnen weinige dagen
het water in eene gladde baan voor de schaatsenrijdeis her-
schapen was. Dit hield echter niet lang aan, en men kreeg
zacht winterweder, verwachtende nu, gelijk eenige jaren liet
geval was geweest, weinig koude. Ook eindigde het oude
en begon het nieuwe jaar zonder vorst. Doch op den 5 Ja-
nuarij van het jaar 1740 begon het te vriezen, en van toen
af aam vorst en koude in hevigheid toe. Op Zondag den
10 Januarij was het zoo koud, dat men bijna geene men-
schen op straat of in de kerken vond. Niemand verscheen
buiten huis, dan uit volstrekte noodzakelijkheid, want ieder
was bezorgd voor neus en ooien. *) De vorst duurde lot den
10 Maart voort, toen het met stofregen begon te dooijen. In

*) Het Cursijf gedrukte is woordelijk uit den Almanak
overgenomen.

4 *
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dien iiisschenlijd echter scheen het weder alle kwartierma-
ïien te willen veranderen, doch gedurig herstelde zich de
vorst, de dooi verloor daardoor alle krediet, en men wan-;
trouwde haar zelfs nog op den éO Maart. \

Men is algemeen van gevoelen geweest, dat de koude die •
van het jaar 1709 heeft overtroffen. De Zuiderzee was digt-
gevTorcB. De Maas bij den Briel had sedert het jaar 1688
zoo vast niet gezeten als nu. De rivier de Schelde was be-
vroren *). De Elve voor Hamburg werd raet arresleden
bereden. Den 12 Maart passeerde men de Zond met zwaar
beladene wagens, hetwelk sedert het jaar 1659 niet gebeurd
was. Ds Weichsel bij Dantzig was met vast ijs bezet, ge-
lijk ook de Newa voor Petersburg, en de Duna bij Riga,
en de rivieren in Frankrijk waren tot den grond toe bevro-
ren. Van Stokholm reed men over de zee raet paard en
slede tot dbo, gelijk van Reval naar Finland. In Engeland
reed men te paard over de Theems †) . Over den Rhijn
gingen wagens en vrachtkarren. Den 24 Februarij v/as de
zee voor Genua bevroren, hetwelk nooit gebeurd was. Den
7 Maart konde men tusschen de Helder en Texel geen water
in zee zien, en van Ostenâe zag men het ijs twee en een
halve mijlen ver in zee.

*) Half Maart had men op de Schelde een ijsblad opge-
rigt , waarop de vier volgende regelen waren uitgehouwen:

Te Sinte Matthijs
.Zag m«n noch sneeuw noch ijs,
En met half Meert.
Reed men over 't scheld met koets en peerd.

†) In den winter van 1814 vroor insgelijks de Theems
over het grootste gedeelte van haren loop tot zulk eene diepte
toe, dat men allerlei huisjes en loodsen op dezelve plaatste,
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Vele inenschen verloren door de hevige koude hun leven *),
Te Amsterdam, in 's Gravcnhage, te Brussel en in andere
plaatsen vroren veie dood. Inzonderheid trof dit lot op
schildwacht staande soldaten. Te Hamburg arriveerde den
dZ Januari} een postwagen met doodgevrorene passagiers. Te
Derbij kwam een postillon uit het Noorden dood aan. En
van alle kanten kreeg reen berigt van liet doodvriezeo van
postillons, koeriers, reizigers, schaalsenrijders enz.; terwijl
veler handen en voeten , ooien, neus , ja het geheele aan-
gezet bevroren. >'

Ia Pruissen had het volgende voorval piaats. Zeker heer,
die op het land woonde, reisde in de maand Januarij met
eene slede naar Koningsbergen, in gezelschap van zijnen
knecht. Na eeuige uren'op weg geweest te zijn, bespeur-
de hij , dat zijn 1'îiecht geheel verstijfd was, en, ca eenige
in het werk gestelde pogingen, meenende, dat hij dood was,
besloot hij een weinig landwaarts van den weg af hem in
de diepe sneeuw te delven, om hem, wanneer, hij van Ko~
ningsbergen terugkeerde, weder op te nemen en in zijne
woonplaats te laten begraven. Nadat hij één à twee dagen
zich tot het verrigten vau zijne zaken opgehouden had,
reed hij terug, en bij de bewuste plaats gekomen zijnde
rond hij zijnen knecht niet meer, en denkende, dat de
wolven hem opgespoord en verslonden zouden hebben,
vervolgde hij zijnen weg. Des middags in eene herberg

*) In den jongstverloopen' gestrengen winîer (Jan. en
Febr. 1838) had dit mede plaats. Van alle kanten ontving

! men Lengten van het doodvriezen van mensclien. Inzoc-
| derheid trof dit ook dezulken, die zich in sterken drank
I wareu te builen gegaan, en op den weg bedwelmd eu douiv
;de koude bevangen werden.
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komende om te pleisteren, vond hij zijnen knecht in de
beste gezondheid voor het vuur zitten, en vol verwonde-
ring vragende, hoe hij dáár gekomen was , gaf deze hem
ten antwoord, dal hij wel wist, hoe hij dáár gekomen was,
maai' zich niet konde herinneren, hoe hij gekomen was op
de plaats, vanwaar hij kwam; want, vervolgde hij , » ik
weet wel, dat ik op de slede van koude geheel verstijfd in
slaap viel, snaar ontwakende vond ik mij onder de sneeuw
begraven, die mij geheel verwarmd en de koude uit het
ligchaam getrokken had." Verheugd reden zij te zamen.
naar huis.

Er stierven ook vele beesten, wilde zwijnen, herten,
hazen. De raven en andere vogels vielen dooduit de lucht,
en men konde de eendvogels en ganzen, van koude ver«.
stijfd zijnde, niet de hand vangen. Schapen en koeijen
stierven in menigte. Ook leed het geboomte veel. In En-
geland waren eikebooanen tot achttien ^uim diepte bevroren
en gebarsten, en zelfs ia Genua klaagde men over het
doodvriezen van boomen.

Het wild gedierte zwierf bij geheele benden overal rond
en was Fazend van honger: In Zweden viaren de wolven en
beeren zoo vrijmoedig, dat zij de menseken en kei vee uit kunne
kuizen en stallen haalden. In de nabijheid van Keulen werd.
het jongste van eeuige schoolkinderen , door de wolven over-
vallen , verscheurd, gelijk mede een pastoor, die het den
volgenden dag bestierf. De wegen bij Kleef werden door de
wolven zeer onveilig gemaakt. Een Predikant van Slokkolm,
cenen vriend op het lan^cullende bezoeken, werd, ofschoon
hij sekiefgeweer bij zien had, door de wolven verscheurd.

Ten gevolge van de aanhoudende felle koude waren de
levensmiddelen en de brandstoffen zeer duur, hetgeen hier
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en daar ongeregeldheden veroorzaakte. Te Londen Imâ men
gebrek aan steenkolen, in de steden van áüolland aan turf
en hout; en te Amsterdam was men zeer verlegen om versch
water, terwijl één emmer met twee à drie stuivers werd
betaald. Vooral knelde de nood de armen en de geringe
burgers; doch in de hoog gestegene armoede en behoefte
werd ruim voorzien door ^eene algemeeue milddadigheid, die
den nood der armen eenigzins dragelijk maakte.

In het midden dezer ellende ontbrak liet echter niet aan
vermakelijkheden. Op het Y bij Amsterdam zag men allerlei
rijtuigen. Van Harlingen reed men met paard*en slede over
de Zuiderzee naar Amsterdam, Op de rivier de Tkeems ston-
den vele tenten en kramen *). Op den Rhijn voor Meniz
had men een' gekeekn landweg van drinkwinkeh en hutten,
Het jagersgezelschap van die stad schoot op denzeSveu den
6 Maart naar de schijf. Vóór Manheim maakte een schoen-
maker den 1 Maart op den Rhijn een' schoen van een eî
lang. De Prins A u g u s t u s v a n H o l s t e in hield op de
Elve eene sledevaart vaa Mamburg naar Haarburg. Den 23
Jamiarij presenteer de men te Petersburg aan de Keizerin een
geheel paleis van ijs met alle meubelen, spiegels, standbeelden,
piramiden †) enz. Ook schoot men den 6 Februari/ een ka-

*) Er kwam ook berigt uit Londen, dat men een gelieeî
schaap op het ijs op de Tkeems gebraden had!

†) Dit paleis van ijs was lang 5 2 | voet, en 16| voet
breed. Rondom hetzelve werden zes van ijs vervaardigde
kanonnen en twee boniketels geplaatst. Een zes ponds ko-
gel , uit dit kanon tegen eone op zestig schreden afstands
geplaatste twee duims plank afgeschoten, verbrijzelde de-
zelve , zonder dat de ontploffing het nskanon deed springen.
Zie Description el representaiion exacte de la maison de glacé
à S/. Petersbourg e n z . d o o r G . W . K r a f f t , Hoogleeraa r
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non van ijs af: zonder dat hei barstte. Den 1 Maart werd
op de Meinstroom door de kuipersknechten van Frankfort',
een wijtivat van achttien , en door de leerjongens een vant

negen amen op het ijs vervaardigd; men schonk aan de]
aanschouwen van fatsoen rooden en witten wijn ; men danste
een hoepcldans op het ijs, en de vaten, op welke een gedenk- ;
schrift was gesteld, werden ter gedachtenis aan den Magistraat
geschonken. Den 4 Maart had het bakkersgilde te Meidelberg
nog een' bakoven midden op het ijs van den Neckar opge-
rigt, en den volgenden dag daarin rogge- en tarwebrood
gebakken hebbende, zond het van hetzelve een proefje naar
Manheim aan den Keurvorst. *) ;

Wat in het bijzonder Friesland betreft, de Almanak meldt:
den 15 Januari), de wind K. W. met mooi weer , zijn de
eerste twee handsleden met twee man, H. T r o m p van
Stavoren, en Fekke Annes van Molkwerum, van Stavo-
ren naar Enkhuizen gepasseerd; zij waren voornemens, den-
zelfden dag weder te keeren, maar in de terugreis 2ijn zij
in groot gevaar gekomen, daar het ijs in stukken scheurde;
één van hen bleef op eene schots ijs staan, de andere kwam

te Petersburg, door hem in het Hoogduitsch geschreven, en
in het Franscb. vertaald door P. L. L e R o y , mede Hoog-
leeraar aldaar, -©e schrijver zegt omtrent dit ijspaleis onder
anderen het volgende : <7ui pour sa beauté et sa rareté, etoit
bien digne de la durée ordinaire de nos Palais, ou même
d'êlre iramporié dans Saturnet et d'y eire place comme entre
lts étoiles.

*y> De beeldhouwers te Antwerpen vermaakten zich met
het beitelen van levensgroote leeuwen, paarden , menschen
enz. uit ijsblokken , die zoo wel gelukt waren, dat men met
droefheid de aanstaande vernietiging dier meesterstukken,
]»ij het vvederkeeren der lente, te geinoet æag. ,
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gelukkig te Stavoren; doch den 16 , toen hot fel koud en de
wind Oost was , geraakte de schots weer vast en behield hij
het leven. Vermits de koude zijn te Worfcum viel %)00 pond
aal bij 'de Zijl gestorven, zoodot de menschen zich zeer ver-
wonderden. Den 19 Januari) is H i d d e J a n s het eerst met
paard en slede van Stavoren naar Enkhuizen gereden, doch
hij konde niet terug komen. Den 20 zijn vier mannen van
Enkhuizen naar Stavoren geloopen , doch door de groote koude
zijn twee van hen in den Heer e gerust, en de andere twee zijn
door Gods hulp t'huis gekomen, doch hunne voeten waren
bevroren. In het begin van Februarij maakte de hospes van
Molkv/erum eene rijbaan naar Stavoren. Den 8 Februari]
begon het te doorjen, zoodat men meende, dat de winter
zoude eindigen; het weder bleef in bestand tot den 14 dier
maand, toen het des nachts wederom hard begon te vrie-
zen en men den 15 op nieuw overal konde rijden *). Twee
mannen gingen van Stavoren naar Medemhlik. Eene chais

*) Tot de strenge winters behoort de jongstverioopene
in de maanden Jan. en Febr. 1838, welke met die van het
jaar 1740 vele overkomst heeft, doch niet zoo lang duurde.
Iti de maanden November en December 1837 had men zacht
winterweder; maar op Zondag den 7 Jinuarij begon de
vorst, die zich reeds een à twee dagen, doch twijfelachtig ,
had doen gevoelen, strenger te worden En nu nam de
koude gestadig in hevigheid toe, terwijl die op den 18, 19
en 20 Jan. zoo vinnig was, als slechts zelden in ons vader-
land plaats heeft. Van den 21 tot den 28 Jan. was de
vorst minder gestreng, en den 29 Jan. bespeurde men de
eerste teekenen van dooi, welke den volgenden dag aan-
hield. Men vleide zich met het vooruitzigt op voortduring
daarvan, doch' den 11 Februarij werd de koude wederom
aanmerkelijk sterker, en nam van dag tot dag in gestreng-
heid toe. Den 21 Febr. begon het weder te veranderen ,
de winter was geëindigd, de lucht werd gestadig zachter.



58

met twee paarden reed voorbij de haven van Stavoren, het-
welk den inwoners groote verwondering gaf. Aanzienlijk was
het getal vau paarden met sleden, welke van Stavoren naar
Enkhuizen reden. Den 19-® er bij Stavoren eene tent op zee
opgezet, met een Prinsevlag, mei een' hooiwagen daarin, en
dien dag zijn er ongeveer honderd paarden en sleden naar
Enkkuizen geweest, en een Workumer met twee Noordsche
kedden voor eene slede. Duizenden van menschen bevon-
den zich op zee. Te Iiarlingen, en, tusschen Enkhuizen en
Stavoren was het, alsof er kermis op zee was, daar kondt
gij krijgen, wat uw hart begeerde. De Enkhuizers hebben
verklaard, dat Se Friezen in den lijd van ééne week aldaar
voor veertigduizend gulden aan goud en zilver gekocht had-
den , zoodat de lezer wel denken kan, dat er veel volks is ge-
weest. In dezen winter zijn ook twee Kolkwerumers, Na nne
A b e s op schaatsen, en R i n s k J o l l e s zijne vrouw met
een piksîeetje naar Enkhuizen geweest, en ook Hindelopers
met piksleetjes, zoodat de Enkhuizer borgerij zich zeer ver-
wonderde. *)

*) Den 7 Februarij 1S38 schreef men van het eiland
Wineland bet volgende : » hoort men overal van buitenge-
wone sterkte en togten van en langs het ijs, gedurende de-
zen winter, gewagen, de passage tusschen Holwerden Ame-
land moge daarvan'tot ieders bewondering mede getuigen.
Deze uitgestrekte, tusschen de Koord- en Zliiderzeën stroo-
ti\ei)de waterpias, welke bij stormen hare kracht ontzettend
ke„,uen doet, biedt -sedert eetjige weken zulk een bijzonder
sclioiiwspel aan, waarvan weinige menschen geheugen!»
dragen. Den 12 Jan. ondernam men voor het eerst eeneri
overtogt naar Holwerd te voet. Den 22 volbragt men de
reis met paard en slede. Den 26 met 15 en vervolgens
dagelijks niet 20 tot 50 sleden. -- Ook van Holwerd en
elders zag men spoedig sledevaart en voetgangers in aan-
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De strenge winter veroorzaakte groote duurte van levens-
middelen. Elf pond roggebrood kostte 10 stuiv. 14 pcnn.
— een loopen meel 8 guld. — witte boocsn 5 guld. — erw-
ten 9 | gulden. De winlervruchlen stonden-zeer slecht. Het
vooi-jaar was zoo schraal en koud, dat men nog lang iïS>,,
Mei dacht, geen hooi te zullen kannen wiunen. Er is ech-
ter nog een goede oogst op gevolgd.

A. WASSENBEHG-H.

zienlijken getale herwaarts komen, waaronder men, lot
meerdere bevreemding, zelfs chaisen opmerkte, en boere-
wagens bespannen met twee paarden, en ieder met tien of
twaalf personen bevracht. — ]n 1823 was mede de passage
langs het ijs van hier naar Holwerd mogelijk, doch niet in
vergelijking met de tegenwoordige. Thans loopt de baan
gelijk aan eenen weg hier en daar tusschen opeengescho-
vene schotsen door, en, ontwaarde men dikwijls met ver-
driet , vooral in den herfst of winter, dat men van den vas-
ten wal afgescheiden en van rondom te vaak door woedende
golven werd geteisterd, datzelfde element schijnt thans in
eencn vasten dijk herschapen, en doet. ons voor een oogen-
biik vergeten, dat wij bewoners van een eiland zijn."

Den 27 Jan. arriveerde te St. Anna-paroehie K. F r a n -
z e n van 1'erschelling, In gezelschap van zes personen, met
paard en slede, na vier uren op %g,e geweest te zijn.

Van Ter munter zijl werd in de^înaand Februari) gemeld,
dat aldaar, vóór de haven op de rivier de JEems een wed-
loop op schaatsen heeft plaats gehad; eer.e bijzonderheid,
welke, volgens de getuigenis der oudste dáár woonachtige
ingezetenen aldaar nimmer heeft piaaîs kunnen hebben , zelfs
liet in den harden winter van 1740.



E N N O SIMONS»

Jjevensscbetsen van beroemde mannen, die weleer door
moer), bekwaamheid of deugd hebben uitgemunt, mogen
uit haren aard geschikt zijn om onze kennis met wetens-
waardige eu nuttige zaken te verrijken, en ons tot de be-
trachting van geprezene deugden aan te sporen, — zij heb-
ben bovendien nog dit voorregt, dat wij bij die herdenking1

den tol der hulde en dankbaarheid betalen aan de verdiensten,
waardoor zij het geheele vaderland en zelfs het verste nage-
slacht aan zich verpligt hebben. Stilzwijgend erkennen wij
toch reeds door de vermelding van hunne beroemde namen,
dat zij niet vergeefs geleefd, maar mede gewerkt hebben om
het heil des vaderlands te bevorderen, en die nuttige, instel-
liçgen tot stand te brengen of die maatschappelijke voorrég-

^ten te doen geboren worden, wier bezit ons zooveel rust,
genoegen en voordeel verschaft.

Hunne waarde rijst hooger naarmate de voorwerpen van
fauQiie ijverige borooeijiugeu zakeu zijn, welke met onze
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hoogere belangen in betrekking staan , en naarmate zij in de
volvoering hunner pogingen zich arbeid, inspanning, ja soms
smaad en vervolging moesten getroosten.

Als zoodanig heeft gewis de man, -wiens beeldtenis dit
werkje versiert, aanspraak op orue stille vcreeriug en dank-
baarheid. Toen Lu t h e r de kerkhervorming in Duüsck-
land had voorbereid, had hij toch den moed in Nederland
voor de waarheid des Christendoms te strrjden, het verstand
zijner lijdgenooten te verlichten en daarvoor allerlei bezwa-
ren en gevaren door te staan. Daarom heeft de Geschie-
denis hem den eer-vollen naam van den eenigsîen NederianrU
schen Hervormer toegekend; daarom worden zijn naam eu
zijne verdiensten door ieder verlicht Christen dankbaar ver-
eerd.

Hoewel liet leven van M e u n o S i m o n s reeds meermalen
en op verschillende wijze is behandeld geworden, zoo heb-
ben wij nogtans wel willen gehoor geven aan de uitnoodi-
ging, om daarvan nogmaals eene schets te geven in een
Jaarboekje, dat gaarne de verdiensten huldigt van mannen,
die den Friescuen grond eens tot eer, nut en sieraad ver-
strekt hebben.

M e n n o S i m o n s , of naar zijn' doop- en vaderlijken
naam M i n n e S y m e n s z . , werd dan ten jare 1496 geboren
in het dorp Witmarssxun in Jf^onseradcel. Welke twisten en
partijschappen zijn vaderland gedurende zijne jeugd, ook
beroerden, —• hoeveel onrust en leed dat vaderland ook
onder de Saksische overheersching en daarna gedurende de
negen eerste jaren van het Bourgondische bestuur had te
verduren, zoodat binnenlandsche krijg, en oorlog met vreem-
de vorsten eikander afwisselden; — het zacht gestemd ge-
moed van M e n n o was verre van krijgszucht verwijderd.
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Hij, zeer vermoedelijk uit een deftig of aanzienlijk geslacht j '
gesproten, volgde zijne neiging voor wetenschap en Gods-
dienst, en wijdde zich, naar de geringe eischen van kennis
en beschaving in die dagen, den geestelijken stand toe Dat
die kennis zich tol weinig meer dan tot lezen, schrijven, de
Latijiische en Grieksche talen en de uitwendige plegtigheden |
der Kerk zal bepaald hebben, kan men daaruit opmaken, |
dat hij, naar zijne eigene betuiging, nog nooit in de Heilige [

Schrift gelezen bad, toen hij op zijn 28 jaar Priester of ;
liever Kapellaan of Vicaris werd in de kerk van het dorp [
Pingjum , slechts een uur van zijne geboorteplaats verwijderd, i

Droeg de geestelijkheid zelve den Bijbel, als de bron van
de Godsdienst, welke zij verkondigde, zoo geringe achting
toe en had de leer der Kerk hem gehee! verdrongen en
vervangen, — men ooideele diensvolgens hoedanig toenmaals
de godsdienstige toestand moet geweest zijn .van de leeken,
wien de kennis van die bron des levens geheel verboden
was, om zich enkel met de zinnelijke voorstellingen der
kerkplegtigheden te vergenoegen. Geçn wonder derhalve,
dat toen Friesland in dit zelfde jaar 1524 voor bet eerst de
zoo lang ontbeerde rust en vrede, onder het beWind van
Keizer K a r e l ' s Stadhouder G e o r g S c h e n c k van Tou-
tenburg, begon te smaken, — dat toen ook het zoo natuur-
lijke verschijnsel zich herhaalde, dat, als krijgs- of staat-
kundige benîoeijiug'en in een land bevredigd worden, dan
godsdienstverschillen weldra het hoofd verheffen. Althans
het gedruisch der wapenen had hen verhinderd, zich vroeger
te doen hooren. Van dat zelfde jaar toch, vermeldt Broe-
der P e t e r van T h a b o r (een tijdgenoot van M e n n o ,
die slechts weinig uren van hem verwijderd woonde) in de
eenvoudige en aardige toon van zijne Kronyk van Fries-
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kind *) , dat » al het Kerstenrick beroert is van de servften
B van Martinus Luter: want hy veel scryft teghen den
» Paus, mytten Cardinaelen, ende Bysscopen ende Regenten
» der Heiligher Keereken, ende besonderlingh teghen dat
» oüaet, dat om ghelt wort ghegheuen, enda oeck tegen
» die mehschelicke ynsettinge ; eude .geek teghen die Nonne
» cloesters; — want Luter leerden, datmen dat Heiliglie
» Euangely solde preken mit Paulus Epistolen, ende voert
» die cor (corpus, het geheel) van die Heilighe Scryft, myt
» corte beduediughe. Aldus soe is daer grote twyst binnen
)> Amsterdam; nier in ons Fneslant en is alsulke twyst nyet;
» mer nochtans syot daer veel sommighe Priesters oflF ghe-
v leerde laeden , beyde gheestelick en werkelick (werltlick),
» die seer myt hem voelen; want hy bewyst syn dynghen
» alsoe claerlick mit dat Heylighe Euangely ende mit Paulus
» Epistolen, ende voert myt dye principael scryften, dat
» daer veel gheleerde luden myl hem toe vallen," enz. enz.

Uit deze berigten en die van andere geschiedschrijvers is
het duidelijk, dat de langzaam voortgaande verlichting ook
hier van lieverlede de oogen der landzaten had geopend
voor de staag toenemende gebreken en misbruiken van de
toenmaals bestaande Kerk. Daarenboven , zoo wij erkennen
dat er altijd zoowel onverstandigen als geestdrijvers in iedere
gezindte bestaan hebben, zoo mogen wij tevens vertrouwen,
dat er gelijktijdig ook altijd een klein getal verstandige en
gemoedelijke Christenen geweest is, dat, ter bevrediging
van zijn natuurlijk godsdienstig gevoel, behoefte gevoelde

*) V i s s e r en A r a e r s f o o r d t , Archief voor vaderl.
en Friesche geschiedenis. III stukken. LeeuWt 1824—28. bl.
427. 429.
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aan meerder licht en kennis dan de zinnelijke vorm van de i
uitwendige eerdienst hem kon geven. I

Dat getal van zoodanige Christenen, door onzen Broeder I
toot : B sommigbe Priesters off' gheleerde lueden" bedoeld,
opeiibaarde zich aldra ook in Fries/and, en nam dagelijks
toe. Toen nu eerlang de gezindte der Wederdooperen van
zich deed spieken, en, door de leus, dat er een nieuw
geestelijk rijk van vrijheid en gelijkheid moest opgerigt
worden, vele eenvoudigen noodigde tot haar te komen en
anderen uit zucht naar belang tot het deelgenootschap
aanspoorde, — toen waren er in Friesland ook velen, die
zich door deze klanken lieten misleiden. Nadat de Spaan-
sche Stadhouder hunne woelingen reeds tegenstand had ge-
boden , ontaardde deze aandrang door de overdrôvene be-
grippen en gruwelen van J a n M a t t h i j s z en J a n v a n
L e y d e n in Munster dermate, dat hunne pogingen, hier
otn Olaekiooster, dat zij bezet hadden, te behouden, en
dáár, om een wanschapen geestelijk rijk op te rigten , ver-
ijdeld werden, en dat hun naam en hunne daden sedert aan
de billijke verachting der volken werd prijsgegeven.

Nog vóór het begin van deze woelingen, nadat M e n n o
S i m o n s reeds twee jaren Priester geweest was, begon hij
over do godsdienst en de kerkleer na te denken, en rezen
er bij hem twijfelingen op , hoe het mogelijk ware dat bei-
den niet elkander zouden kunnen overeenstemmen. Hij be-
gaf zich nu lot het—lezen van de Heilige Schrift; en dit
onderzoek overtuigde hem al dadelijk, dat vele kenmerkende
leerstukken der Kerk geenen grond vonden in den Bijbel,
maar menschelijke verzinselen waren te achten. Met een
bekommerd gemoed, doch met eene reine zucht naar waar-
heid en licht, zette hij zijne oefeningen voort, en de
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naauwgezeüe pligtsbetrachting en heilige wandel, weike
daarvan gevolgen waren , bezorgden hem ten jare 1532 de
bevordering tot Pastoor van zijne geboorteplaats JPStmars-
sum.

Omstreeks dien tijd hoorde hij voor het eerst van de
woelingen en vervolgingen van de Wederdoopers gewagen.
» Het luidde mij," zegt hij toen nog, » zeer wonderlijk in
mijne ooren, dat men van eenen anderen Doop sprak. Ik
onderzocht de Schrift met vlijt, en dacht ze met ernst na,
maar konde van den Kinderdoop geen berigt vinden,"' Die
Wederdoopers vertoonden zich eerlang ook in Friesland;
doch toen M e n n o zag welke wereldlijke oogmerken hunne
overheden hadden, hoevele eenvoudige Christenen door hunne
klanken misleid, hoevele vromen teleurgesteld waren, ijverde
en waarschuwde hij algemeen tegen der Munsterschen leer
en gruwelen. Gelijktijdig begon hij de ware Godsdienst,
«aar de voorschriften van het Evangelie, openlijk van den
predikstoel te leeren , het volk tot boete en bekeering van
zonden aan te sporen, hen van het strijdige der Roomsehe
kerkleer te overtuigen , en geen ander fondament des geloofs
te erkennen, dan dat gelegd is door J e z u s C h r i s t u s
(I Cor. III. 11.). Ja, hij verzekert, door de gunst van God ,
die zijne gebeden verhoorde, weldra zulke opgeklaarde
denkbeelden, zulk een geheiligd gemoed en zulk eene kracht
der ziel verkregen te hebben, dat hij in het begin des jaars
1536 het Priesterambt verliet, al zijne, zoo hij het noemt,
» Antichristische gruwelen, missen, kinderdoopen en ruim
leven op eenmaal ongedrongen naliet, ten einde zich in aller
ellende en armoede onder het drukkende kruis zijns He even
gewilliglijk te begeven."

Het schijnt dat hij toen de pastorie van Tfitmarssum ver-



66

îaten en zich met dor woon begeven hebbe naar een afge-'
legen huisje aan de zuidoostzijde van dat dorp, — dat hij
toen de laag door dwang onderdrukte neiging tot het huwe-
lijk volgde en bij deze vrouw, G e e r t r u i d geheeten,
kinderen verwekte, — ea, eindelijk, dat hij, na zicîi een'
geruitnen tijd met lezen en schrijven bezig gehouden en
vîijsig des Heeren woord beoefend te hebben, op het voor-
stel van eenige vrome Christenen op zich nam, om als
Leeraar de schare der geloovigen voor te gaan met gebed,
dankzegging en prediking, en hen te doopen en het Heilig
Avondmaal toe te dienen: alles zoo veel mogelijk op de
wijze zoo als in het Evangelie wordt voorgeschreven. Van
daar dat dit huisje, van dien tijd af, heeft bekend gestaan
als: Menne Stemmens oud preechm's, hoedanig het op de
kaart van S c h o t a n u s zelfs vermeld staat.

Voordat M e n n o deze bediening aanvaardde, willen
enkele schrijvers dat hij te Groningen, raet oplegging der
handen, in de dienst bevestigd is door O b b e P h i l i p s ,
die, met zijn' ijverigen broeder D i r c k , tot de volgers van
M e l c h i o r H o f m a n n en daardoor tot de eerste Weder-
doopers behoorde, schoon zij geenszins aan hunne gruwe-
len en overdrevene begrippen van koning, rijk en zwaard
niedepligtig waren. Van dien lijd af aan nam het getal der
meer verlichte Christenen, die zich aan het. Pausdom ont-
trokken en in stille eenvoudigheid hun geloof beleden, ook
door de prediking van G e l l i u s F a b e r de B o u m a te
Jelsum, meer en meer toe ; ofschoon er , zoo als natuurlijk
is, van tijd tot tijd ook bijzondere begrippen en verschillen
nopens \de geopenbaarde leer onder deze weinig onderrigt^
lieden ontstonden. Daarom schreef Menno, : die yermoe*
delijk reeds vroeger zijne vier geschriften; Christus de



67

beloofde zoon Davids , "fan de geestelijke Ver f ijzen'.i, Vun de
nieuwe Creature en Vanjiet regie Chrislengeloove had uitge-
geVen, in 1539 zijn Fondamentloek of klare aamvijzinge van
•de zaligmakende leere Jesu Christi, om tot onderrigt en voor-
lichting van zijne geloofsgenooten te strekken.

Het is niet Vreemd dat de naam van M e n n o S i m o n s
door zulke pogingen ter uitbreiding van het rijk der waar-
beid en ter zrjdelmgsche bestrijding van het Catliolicisme,
•Weldra in hooge eer en aanzien geraakte bij dat groote getal
van welgezinde Christenen in Nederland, die — hetzij zij uit
zich zelve behoefte aan eene zuiverder Godsdienstleer be-
toonden , hetzij zij afkomstig waren van de vrome ea ver-
Volgde Waldenzen of dezer gevoelens hadden aangenomen ,
betzij zij door de geschriften van sommige hervormers voor-
gelicht Waren, — angstvallig rondzagen naar een ijverig,
Verstandig en moedig hoofd, wiens gezag en leer ben te
tiaauwer moest verbinden naar mate zij om hun geloof boe
langer hoe meer aan de vervolging van geestelijke en wereld-
lijke magten blootstonden.

Die vervolgingen toch namen met den dag toe ; want niet
genoeg dat er sedert 1521 van 's Keizers wege in Friesland
bestendig nadrukkelijke waarschuwingen tegen de dolingen ,
de leer er. de boeken ván L u t h e r waren bekend gemaakt,
— niet genoeg dat de Staten vervolgens hevig geijverd had-
den tegen * die vertwyvelde ende vermacledide secte van
» den Annabaptisten ofte Wederdoopereu," —• bet .bleek
maar al te zeer dat de uitoefening van den doop der Bejaar-
den , zoo als M e n n o die toediende , de overheid in den
waan had gebragt, dat hij en de zijnen nog tot die zeiülo
Sekte der Wederdooperen behoorden, en dat diensvolgens op
hen de vroegere strenge plakkaten tegen de laatstgenoemden
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zoowel als iegen alle keilers moesten toegepast worden. Ja,
zoo groot belang scheen het Hol' van Friesland in den per-
soon van M e u n o te stcüen , dal , bi) Placaat van den 7
December 1542 , allen Besturen en Ingezetenen werd aange-
schreven , dat niemand hem in zijn huis of op zijn erf ont-
vangen , of eemge van zijne boeken bezitten mogt, op ver-
beurte vau lijf en goed, en dat ieder aangespoord werd, zijn
persoon gevangen te nemen , waarvoor eene helooning van
honderd gouden karolus guldens zoude toegekend wor-
den *).

Sedert dien tijd had M e n n o geen rust moer in zijn va-
derland , maar was hij vlugtende en zwervende van de eene
plaats naar de andere. Met smart liet hij de lierderlooze
Gemeente achter, die van nu af aan die schrikkelijke ver-
volgingen , pijnigingen en marteldooden had te verduren,
waarvan de Martelaars-spiegel der Doopsgezinden zoo vele
honderden voorbeelden •— maar ook voorbeelden van dom-
heid en wreedheid zoowel, als van Christelijke deugd en
trouw — oplevert. —• Ofschoon M e n n o ia den beginne
geenszins blijken gaf, liet voornemen te hebben om eene
afzonderlijke, bepaalde gezindheid te stichten, rnaar dat hij
door zijne prediking slechts gebruik maakte van de vrijheid,
welke hem van naiure toekwam, om anderen te onderrigten
en te vermanen , naar het licht dat hem boven velen was
geschonken, — zoo beschouwden z'rj , die door hem in zijne
bijzondere denkbeelden aangaande de Christelijke leer onder-

*) Charterboek van Vriesland II. 872. Zie verder aldaar
fol. 1%, 415, 514, 563, 594, 604, 626, 650, 656, 666,
671, 6B5, 692, 704, 791, eiu, •
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wezen en op derzelver belijdenis gedoopt waren, hem wel
als hun voorganger en opperhoofd, maar omstreeks dezen
tijd schijnen ook de boveuvermelde welgezinde Christenen
in Nederland, die zich tevens hoe langer hoe naauwer aan
zijne openbaar gemaakte gevoelens aansloten, hem meer
bepaaldelijk als hun hoofd, leidsman of liever als den band
van vereeniging beschouwd te hebben. De zucht tot mede-
deeling van overeenstemmende gevoelens en de poging om
elkander in de leer te versterken en op te bouwen, deed
toch hier en elders van lieverlede Gemeenten ontstaan. Van
daar, dat toen deze Christenen zich eerlang met den naam
van Bejaarde. doopers of Doopsgezinden en later Mennoniteti
noemden, hun aanhang in ons land reeds veel grooter was,
dan de persoonlijke verkondiging van zijne denkbeelden
M e n n o in die weinige jaren van stille afzondering en oefe-
ning ooit had kunnen bezorgen. En geen wonder, want de
leer van M e n n o was geene andere dan die van het Evan-
gelie zelf; want alleen de omstandigheden, en het gebrek
aan een waardig hoofd, aan een' voorganger, bezorgde
zijner leer in Nederland dien bijvul en zulk een groot getaî
aanhangers, dat hij van haar voortdurend bestaan genoeg-
zaam verzekerd kon zijn , toen hij die Gemeente in 1542
verlaten- en , van zijn ondankbaar vaderland verwijderd,
zijn behoud , zijne rust en zijn geluk op vreemden bodem
zoeken moest.

Emden, de moederkerk der Nederlandsche Hervormden,
de herberg van Gods verdrukte en verdrevene Gemeente,
nam ook hem gastvrij in baren schoot op. Dan, de onver-
draagzame pogingen van Keizer K a r e l gunden den geloo-
vigen ook hier geene rust; want reeds in 1544 klaagde
M e n n o : voor zijne ziekelijke vrouw en• kleiue kinderea
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geen kamertje meer te kunnen bekomen, waar zij een jaar
gerust konden wonen.. Hij moest daarop met de zijnen de.
verre reis ondernemen naar Keulen, waar hij aan den op .
Louw der Gemeente twee jaren ijverig werkte. Van daar
verreisde .hij weder naar het noordelijk Duilsehland, en,
hield zich dan te Lubeck of te Einden of te Wismar en op,
verschillende plaatsen iangs de Oostzee lot zelfs in Lijfîand,
Qp, — altijd heilbegeerigen Christenen het Evangelie, ver^
kondigende. Onder de gevaren , moeiten en onaangenaam;.»
heden, aan welke hij zich ter wilîe van'de goede zaak moest,
blootgeven, was hel zeker voer hem zeer bedroevende, dat,
er onder zijne volgelingen, — die hij bijzonder tot nederig-,
lieid, waarheidsliefde, onderdanigheid aan de wereldlijke,
overheid, tot eendragt, in het kort tol eena werkzame
Christelijke gezindheid aanspoorde, —toen reeds,verschillen
over sommige geloofspunten ontstonden, terwijl hij zich zelven,
ook dikwijls in twistgedingen gemengd zag. Gedurende dezen»
tijd schreef hij ook verschillende kleine werkjes,, tot onder-,
cigting en opbeuring van de Gemeenten, waaronder hij- ver^
keerde en met zooveel vrucht werkte; en, geen,e geringe,
aansporing vond hij tot zulk een heilig en nuttig werk, toen.
het hem, ten jare 1555, door de milde verdraagzaamhqid
van den Graaf der Holsteinsche heerlijkheid Fresenbiu'g. ge-
beuren mogt, e.ene veilige woonplaats en bescherming te.
vinden op eene plaats, Woesteveld geheeten, nabij hel dorp
Oldesloo, tusschen Hamburg en Ijubeck.

Hij dankte God voor dien onverwachten zegen,. dat het
hem,, na dertien jaren, van zwerven, ontberiijg en moeite,,,
>,iu nog eindelijk vergund werd zijne, laatste levensdagen in,
zulk o.p.n' rusligen toestand te mogen doorbrengen. Behalve.
ome reis naar Keulen in 1557 voor (3e belangen der Gemeente
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aldaar ondernomen, biecf bij ook- bestendig op genoemde
plaats wonen ; schreef uog ceuige godsdienstige wei-ken, en
vond zelfs gelegenheid daar eene eigene Bockdrukkerij op
te rigten, van welke bij deze geschriften en herdrukken van
zijne vroegere werken liet uitgaan, Düor een eerlijk bedrijf
met dat van Oudste en Leeraar der Gemeente te vereenigen,
behoefde hij ook nu haar niet gelieel tot last Ie zijn. Door .
dit middel werden zijne gevoelens nu meer algemeen bekend
en verspreid, terwijl de Gemeente te Frescnburg gelijktijdig
aanmerkelijk toenam. Ja hij bad het genoegen te bemer-
ken, dat zijne pogingen tot uitbreiding van het rijk des
Heeren zulke gunstige gevolgen hadden, dat er omstreeks
1557 in Nederland, i» Duitsehland en bijzonder in Moravië,
Zwaben, Tïruriemherg, Straatsburg en Zwitserland reeds meer
dan vijftig Doopsgezinde Gemeenten bestonden, waarvan
sommige 500 a 600 broeders telden *). De overtuiging
hiervan deed hem al het doorgestane leed vergeten: het
lijden was geen lijden meer, dat tegen zulk een' prijs ge-
kocht was. Dankbaar genoot hij de veilige rust, welke
zijnen ouderdom gedurende vijf a zes jaren bekroonde ; en
blijmoedig en geloovig ontsliep hij, den 13 Januari] 1561,
om dé vervulling, van zijne Christelijke hoop te erlangen»
lù den tuin zijner eigene woning werd 7ijn stofîeüjk deel ter
ruste gelegd.

*) Volgens E. v. R e y d , iVed. Oorlogen, fol. 70, maak-
ten'de Doopsgezinden in Friesland, tenjare 1585, een vierde
gedeelte van de bevolking uit.
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Niemand heeft M e n n o S i m o n s ooit den lof ontzegd,
dat hij als een gematigd en zachtzinnig Christen met een'
VLivigen geloofsijver, met-eene hartelijke liefde voor de waar-
heid , met regtschapeuheid van verstand en hart, met streng-
heid van zeden en een' reinen wandel en met nederigheid ,
voorzigtigheid en standvastigheid, heeft gewerkt aan de ver»
koodiging van de zuivere leer des Evangelies, uaar het
licht, dat hem in die dagen van geringe beschaving en
kennis was ten deel gevallen. Die Godsdienst heeft hij bo-
vendien meer nog aan het gemoed of aan de hoogere be-
liueften der ziel dan enkel aan het verstand of aan de over-
tuiging van de waarheid gepredikt, en alzoo (wat niet van
alle Hervormers kan gezegd worden) op dat heerlijk ver-
band tusschen leer en leven, tusschen geloof en wandel,
ook door eigen leer en leven, aangedrongen.

Veel zoude ik hier nog kunnen bijvoegen over de ken-
merkende gevoelens van M e n n o ; — over den invloed van
zijne leer op de vestiging van dat achtenswaardig Kerkge-
nootschap , dat M e n n o S i m o n s wel meer als Band van
vereeniging dan als deszelfs Hoofd en Stichter vereert, doch
hetwelk niet zijne of eenige andere menschelijke begrippen,
maar alleen de voorschriften des Evangelies als regelmaat
van geloof en leven eerbiedigt; — over de opkomst, de
uitbreiding en de lotgevallen van die Gemeente, welke in
Nederland wel lang vervolgd en onderdrukt werd, doch wier
leden sinds eeuwen door ijverige vervulling van hunne bur-
gerlijke1 en godsdienstige pligten die algemeene achting heb-
beu verworven, wier erkenning de verlichte verdraagzaam-
heid der tegenwoordige eeuw tot eer verstrekt; — doch
iluic vermelding zoude hier ongepast en overtollig zrju,
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omdat wij reden hebben te vertrouwen dat deze taak eer-

lang waardiglijk vervuld zal worden *).

Leeuwarden, W. EEKIIOFF.

Oclober dS38.

*) Met oogmerk heb ik mij in dezen bijzonder der kort-
heid bevlijtigd, omdat in het vorige jaar het leven en devtr-
rigtingen van Menno Simons, door den Eerw. A. M. C r a-
ni e r , is uitgegeven; terwijl ik door het gezegde aan het
slot bedoelde, dat mijn vriend, de Eerw. S. B l a u p o t
t e n Ca t e te Akkrum het voornemen heeft, eene Geschie-
denis van de Doopsgezinden in Friesland in het licht te ge-
ven , welke door het publiek zeker met belangstelling zal
worden verwacht.
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U a t mannen, uit een edel beginsel werkzaam, door; G
eene menigte van schitterende daden of stout gewaagde on- \ *fl
dernemingen, somtijds met opoffering van zich zelven en j, *"
verloochening der teederste banden, eene regtmatige aan- ' **l
spraak op de erkentenis der nakomelingschap, en meenna- I °
len bij dezelve eenen schier onsterfelijken naam zich ver- i z'
worven hebben, zal gewisselijk ieder met ons allezins gegrond ; n

en billijk vinden: —. maar al is het, dat menigeen niet op ' y-
eene menigte van zulke daden mag roemen, en bij de even- ; a

genoemde in beide opzigten verre moet achterstaan, nogtans |
kunnen enkele daden denzelven alle billijke aanspraak op I
een dankbaar aandenken bij de nakomelingschap geven, en j
don grond daartoe heeft men dan te zoeken in de omstan- '
digueden , onder welke dezelve volbragt worden, of de wel-
dadige gevolgen, daardoor tew/eeggebragt.

Bij eene flaauwe vervulling van dien pligt, zal het, zoo
ik vertrouw , mijneu Fneschen landgenooten niet ongevallix;
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z'qn, iets (want a! onze nasporingen omtrent meer zijn vruch-
teloos geweest) te vernemen van en 7-00 nader bekend te
worden met G e ! 1 i u s Fa b e r de Bon ma , weiligt de
eerste, althans één der eerste Hervormers van Friesland.

Wie de geschriften vau vroegere tijden slechts doorgebla-
derd heeft, dien. zal het niet ontgaan zijn, boe verschillend
iaeaigmaal de namen van personen worden geschreven; dit
IS ook. eenigzins het geval met den onderhavigen. Ten be-
wijze diene : Aus . Gr ey d a n us schrijft 1) G i l l i u s F a -
b e r aoders B o u m a ; — J a c , E n g e l s m a 2) op bl. 13,
e. ven als de voorgaande , maar op bl. 249: G e 11 i u s F a-
h e r Bouma,;. — S. A. G a b b e m a Vcrh. van Leeuwar-
án,. bl. 374: G e l l i u s F a b e r ; — P. F. R e e r s h e -
Si ius 3) G e l ü u s F a b e r de B o u m a 5 maar bij zelf
G e l l i u s , F a b e r , met weglating van de B o u m a , in die
tijden meer in gebruik, en juist het tegenovergestelde van
da onze. D.e eigenlijke naam was J e l l e , naai" den smaak
dier tijden in den. meer Latijnschen G e l l i u s overgebragt;
of dit met F a b e r ook het geval is, zouden wij niet durven
zeggen; d e B o u m a is ongetwijfeld naderhand aangeno-
men ; gemakkelijk zou het ons vallen, zulks door menig
voorbeeld uit die tijden te staven; en wanneer wij bij dit
alles het oog o.p. de namen zijner zonen vestigen, gelooven

1) In de Voorrede vóór zijne Naamlijst der Predikanten
van de Klassis van Franekerm.%, uitgegeven door J ( o h a n -
nes ) H (er i n ga) .

2) In de Volglijst der Predikanten onder de Klassis van
Zevcnwoudii/t;

3) Ostfrieslöndisches Prcdiger-Denkmal.
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wij denzelvcn in ons opschrift niet verkeerd opgegeven te
liebben.

Hij werd te Leeuwarden geboren, was de zoon van een'
koopman, en koos, welligt uit neiging, den geestelijken
stand. Pîa.lat hij de daartoe noodige kennis had opgedaan,
werd hij als Priester te Jelsum 4) geplaatst. Van eenen
nadenkenden aard, werkzamen geest, en geenszins van
Godsdienstig gevoel ontbloot, bleef hij niet aan de uiterlijke
plegtigheden zijner Kerk hangen, maar tot het wezen der-
zelve trachtende door te driDgen, ontdekte hij al spoedig
groote gebreken in de Godsdienstleer, die hij beleed en
verkondigde. Ofschoon hij dit met sommige zijner tijdge-
nooten gemeen moge gehad hebben, muntte hij hierin ech-
ter boven hen uit, dat hij zulks niet voor zich zelven hield
en verzweeg, maar er rondborstig voor uitkwam en openlijk
zijne hervormde gevoelens verkondigde. Dit konde natuur-
lijk niet lang verborgen blijven, maar drong spoedig tot de
nabijgelegene hoofdstad door; men ging hem in menigte van
dáár hooren , en sommigen hoorden hem met stichting. Zijne
denk- en handelwijze, schoon door eenigen toegejuicht,
werd door de Geestelijkheid ten hoogste afgekeurd, en het
maakte hunnen haat derwijze gaande, dat hij zich gedron-
gen vond te vlugten. Hij begaf zich naar Oostfriesland',
toen reeds en vooral naderhand eene veilige en gastvrije

t
4) Eén der 14 dorpen van de Grietenij Leeuwarderadeel, j

in het eerste kwartier of distrikt Oostergoo, j | uur van Leeu- '<
warden. Over het kerkelijke van dit dorp spreken wij bier
niet ; wij hopen daarop nog eenmaal in een geschrift over
geheel Friesland, terug te komen.
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schuilplaats voor de Hervormde ving! dingen onzer noorde-
lijke Provinciën 5).

Bij de Hervormden, die hier reeds de bovenhand en zicli
tot Genieenten gevormd hadden, werd hij spoedig bekend,
en trad in 1536 als Hervormd Predikant te Norden in dienst,
waar bij zich zoo wél van zijnen pligt kweet, dat hij reeds
liet volgende jaar in de aanzienlijke gemeente te Emdcn werd
beroepen, en dáár werkzaam bleef, totdat hij in zeer hoo-
gen ouderdom den 2 Junij 1564 overleed.

Ten einde de B o u m a te beier in zijne waarde te kun-
nen schatten, zullen wij ons nog kortelijk bij zijne werk-
zaamheden, gedurende zijne'dienst te Einden, bepalen.

5) Wij zouden bier gaarne eene naauwkeurige bepaling
der jaren gegeven hebben, maar vinden overal, met beroep
op de Patres Concordiae: vóór L u t h e r . De Heeren Ypeij
en D e r m o u t in hunne XleschicdenU der Nederl. Herv.
Kerk, I. 47, hebben zich iets duidelijker uitgedrukt, door
te zeggen: » in het begin der zestiende eeuw — voor dat
» L u t h e r , in Saksen, zich als hervormer der kerk had
» lalen hooren en zien, heeft de B o u m a reeds het Evan-
» gelie zuiver gepredikt." Hel eerst nu, dat L u t h e r zich
liet hooren en zien, was, ten gevolge van den aftaatshandel,
door Te t z e i gedreven, op den 31 Oclober 1517; waaruit
wij dan zouden mogen afleiden, dat de B o u m a reeds vóór
1517 niet zijne meer Evangelische gevoelens is voor den dag
gekomen, en het bijgeloof van zijn kerkgenootschap heeft
bestredeu. Wie het aangehaalde werk naslaat, zal dadelijk
bemerken, dat ik van genoemde Heeren , in de wijze, waarop
d e B o u m a van Jehuin naar Ooslfriesland gekomen is,
verschil; daar ik, in navolging van R e e r s l i e m i u s , bl.
269, (door die Heereti welligt niet gebruikt, althans, bij de
menigte der genoemde Schrijvers, niet aangehaald,) vast-
slel, dat hij gevlugt is, en mij dunkt, wij vinden hiervoor
alle waarschijnlijkheid in den aard der zaak, den geest dei-
tijden , en de ligging vau Jelsum zoo nabij Leeuwarden.
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Hij had hier den met roe:n bekenden Poolsclien Edelman
Joh . à L a s c o tot medehelper en tevens tot mededingerj
deze dacht opzigtelijk het Avondrnaa! meer Zwingiiaanscli,
de B o u m a meer Luthersch; evenwe! kou het krachtige
licht van à L a s c o dat van d e , B o u ' m a niet geheel over»
schaduwen, ei> het begon zijnen invloed, vooral na het ver-
trek van à L a s c o naar Engeland, over de geheele Oost-
friesche Hervormde Kerk te openbaren. Hij deelde in de
bijzondere gunst van de Graviu A n n a , die zich iu nienigij
gewiglige betrekking vat) hem bediende; op haar verzoek
was hij tegenwoordig bij de vergadering te Wirdum, eefi;
dorp lusschen Emden en Norden, den 10 Me'i 1552 gehou-
den, met oogmerk, om een geschil over het Avondmaal
lusschen de Predikanten van Norden bij te leggen, en mede-
opsteller van de zoogenaamde Formula ïfirdumana. Hét'
schijnt zelfs, dat hem van de Gravin eenig medeopzigt over
de Oostfriesche Kerk was aanbevolen, althans leverde hij
aan haar in het jaar 1559 een geschrift in, behelzende eeni-
germate een verslag van den toestand dier Kerk, doch meer
bepaaldelijk van het gedrag der Predikanten te Pihum,
Norden, Loppersurn en JVirdum.

Behalve dit, zocht hij ook door zijne Schriften nut te
stichten. Hij liet te Maagdenburg in 1551 een Verdedigirigs-
sclirift drukken , ten ebde de Hervormde Kerk te zuiveren
van de blaam, welke de onzinnige Wederdoopers op baar
trachtten te werpen. Ook leverde hrj eenige berijmde stuk-
ken , ten dienste van het openbaar Kerkgezang. Een Kate- •
chismus, door hem opgesteld, droeg algemeene goedkeuring
weg, en was reeds, met goedvinden van de Gravin, naar
Sremen opgezonden, om onder het opzigt van den beken-
den Dr. H a r d e n b e r g in bet licht gegeven te" worden;
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maar à La se o, in 1553 uit Engeland teruggekeerd, wist
te bewerken, dat dit gestaakt werd; want ofschoon het
spoedig daarna, niet eenige weinige verandering, toegestaan
werd, schijnt d e B o u m a er van afgezien te hebben, en
eerst lang na zijnen dood is zulks geschied door zijnen klein-
zoon G e l l i u s de B o u m a , P e t r u s zoon, die als Pre-
dikant te Zutphen den 1 November 1658 overleden is.

Opmerkelijk zijn de woorden van M e i n e r s door M e-
d e r 6) aangehaald: » want om de waarheid te zeggen,
gelijk de kundige, moedige en eergierige à L a s c o wat
sterker Zwingüaansch schijnt geweest te zijn dau G e 11 iu s ,
zoo schijnt van den anderen kant de geleerde, ernstige en
naarstige G e l l i u s wat gematigder van zinnen en wat min-
der bisschoppelijk te zijn geweest, dan zijn jongere ainbtge-

*• noot." Tot lof van de B o u m a strekt ook de getuigenis
van den Groninger Hoogleeraar D. G e r d e s , welke, in
zijn Scrin. Anliq. hem noemt een man uitmuntende in ge-
leerdheid en alle grootheid van ziel.

Hij liet lwee zonen ua , die beide den stand des vaders
kozen. De oudste P e t r u s G e l l i u s de B o u m a was
eerst Predikant in de Paltz, venoepen in 1578 naar Nijme-
gen , en in 1580 naar Zutphen. Van dáár door de Span-
jaarden, na zeven weken gevangenschap, verdreven zijnde,
komt bij in 1584 als Hofprediker te 's Gravenhage voor, 7)
doch mijns bedunkens ter leen of voor eenen bepaalden
tijd. 8) Hij trad daarna in hetzelfde jaar, den 31 Mei te

'•• 6) H. Me d e r , de openlijke kerkleer der Evang. Gereform.
Gemeente in Emden en Oostfriesland. I , 159.

7) Volgens Y p e ij en D e r m o u t , a. w. I. Aant. 59,
8) H. d e J o n g h , Naamlijst der Predikanten van het

Geldenche Synode, bl. 265.
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Xiehr in dienst, in 1591 weder te Zuiphen, en overleed al- i
daar den 3 Augustus 1604. — De jongste A s u e r u s de '
B o u m a trad in dienst in 1573 te Groot Borsum, in 1574
te Emden, en is aldaar den 27 Augustus 1575 aan eene
kwaadaardige ziekte overleden. 9)

Scharmtr. T. A. ROMEIN.

9) R e e r s h e m i u s, a. w. bl. 130, 12.
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En dwaelt niei: Godt cn laet hem niet bespot-
ten ." want sou wat de mensche zaeyt, dat sul
hy oock maeyen. IFant die in syti selfs vleeseh
%aeyt, sal uit het vleeseh verderfenisse maeijtn •

Gal. 6.

l\og zag men, van Babels verhevene transen,
De Medische standers ontrold in de lucht,

Nog blonk het van zwaarden, van spiesen en lansen,
En daverde in de omstreek liet oorlogsgerucht, —

Toen Beisazar, stout op de onwinbare wallen,
Nog trotseb. op zijn' rang en zijn' rijkdom dorst brallen,

Ja zelfs, als verhief hij zich boven het lot,
Ken rijksfeest liet vieren aan 't koninklijk slot.

Daar was in een zaal, voor den feestlijd ootsloten,
Waarbij alle klister van Babel verdween,

Een schare van vrouwen, van Magten en Grooten
Des RijiiS, op 't verlangen des Konings, bijeen.

6



82

Geeoe onrust, hoe vaak ze onder vorstlrjke tinnen
"Vernacht, drong, door poorten en wachten, naar binnen;

Maar dartele vrolijkheid stichtte er een' troon ,
En de overdaad spreidde er haar schatten ten toon.

De disch was bevracht met de kostbaarste spijzen,
Die 't Oosten aan 't keurigst gehemelte biedt,

En wijnen, die d' edelsten oorsprong bewijzen ,
Ontbraken in tal en in soorten er niet.

De zaal was vervuld met welriekende walmen,
Een zangkoor verhief, onder schaatrende galmen ,

Den lof van het feest, en den vorstlijken glans,
Of snelde er in zwevende reijen ten dans.

Te midden der feestvreugd, beval de verwaten
En trotsche Monarch, reeds verhit door 't genot,

De uit Salorao's tempel geplonderde vaten ,
Gewijd aan de dienst van Jeruzalems God; —•

De vaten van goud en de zilveren schalen
Te zaâm, uit den tempel van Belus, te halen ,

Uit deze te drinken, zijn grootheid ten blijk,
En de eer te vermelden van Vorst en van Rijk,

De last wordt volvoerd, en de kostbare schalen,
Weleer aan Jehova geheiligd geweest,

Zien thans zich vernederd tot scliandebokalen
Der dienaars van Bel, op 't misdadige feest.

De ontasi'dmg zwaait nietigen Goden haar walmen,
Zij doet van ha-ir spotzang de wanden weergalmen,

En schimpt, als. vermogt Hij, die de Engien gebiedt,
't Beschermen, van 't vaatwerk zijns Heiligdom^ niet.
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Maar Hij, die daar zetelt, ver boven de wolken,
Die wormen in magtige koningen ziet,

En spot met den trots en de grootheid der volken,
Duldt hen, die zijne eerdienst ontheiligen, niet.

Beef, Belsazar! beeft, gij ontzinde Chaldeeuwen!
De God, dien gij smaadt, is de God der Hebreeuwen;

Z,i}n hand zalft de Vorsten, of breekt hunnen staf,
En stort over volken of segen of straf!

Bij 't vrolijk gejuich, slaat de koning zijn blikken
Omhoog, en ontsteltenis boeit ze aan den wand;

Hij ziet, en de gasten zien 't met hem, en schrikken,
Op 't pleister der feestzaal, een schrijvende hand, —

Een hand t die, met meer dan met menschlijke vingeren.
In letlrcn, die kunstige trekken doorslingeren,

Er woorden in vreerade verbinding op grift;
En niemand ontraadselt den zin van dat schrift.

Op eenmaal verdonkert de glans van de lichten;
De snaren verstommen en 't zangkoor besterft;

Het daavrend gedruisch en het feestgeschal zwigten,
En 't bleek van den dood heeft de wangen geverwd.

Den koning schijnt adem en kracht te begeven;
Hem knikken de kniëu, zijn lendenen beven ;

Hij voelt zich, op 't zien van het schouwspel zoo grootsch
En vreeslijk, bevangen door de angsten des doods.

Terwijl hem dees martelende angsten bestormen,
Biedt Belsazar purper, verheffing en goud

Aan hem, die den zin der onkenbare vormen
Ontcijfert, en zich de verklaring vertrouwt.

6 *
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Maar hoe ook !l verlangen de wijzen nioog' prikkelen, f
Geen hunner vermag het, do woorden te ontwikkelen; |

Ja stoft op uw kunst, die geheimen doorziet, (
Dit raadsel, Chaldeeuweti ! ontsluijcrt gij niet! |

Maar weldra verschijnt, door den koning bevolen, '
Een man in de zaal, die het goud niet waardeert,

En 't purper niet acht, maar in hoogere scholen ,
Dan Babel ontsluit, heeft van jongs af geleerd. j

Hij ziet, „terwijl angsten de ontzinden verpletteren, ,
Het schrift; — hij herziet het; —• reeds kent hij deletteren, |

En spreekt, met den blik tot den koning gewend,
Een taal, die geen wigchlaar uit Babijlon kent : |

[
»Die zetelt, (dus zegt hij) in de opperste woning, !

»Ver boven de starren, verhief, o gij zoon J
»Van Nebucadnezar! uw vader tot koning, |

«Verbreidde zijn roem en bevestte zijn troon; |
«Maar brak, toen hij, trotsch op den luister der kroonen, i
» Zich boven den rang van de nietige zonen

» Der aarde verhief, zijnen vorstlijken staf,
»En stelde in de diepste verneedring zijn straf."

» Dit wist gij, gij telg diens getüchtigden vaders!
»En toch, toch vernederde uw harte zich niet!

» Den God, die het bloed u doet vloeijen door de aders,
a En over de troonen en magten gebiedt,

» Dien hebt gij versmaad en'gehoond, ja, verwaten,
* De vroeger zijn tempel ontweldigrie vaten

«Vernederd tot schalen, waar wierook in brandt,
» Ter sere der Goden, gevierd in uw iasd!"
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»î\u ziet ge , op den wand, âuie vreeshjkc icüeren ,
» Door meer dan door niensehlijke vîngren gegrift ;

s> En moog' ook de onlraadsling het hart u verpletteren,
» Zie hier den verborgenen zin van het schrift :

v\Het tijdstip is daar, dat uw Rijk wordt ontbonden;
ti Te ligt is zijn deugd, in de weegschaal, bevonden,

y>En 't siet zich, zijn diepe verbastring ten loon,
» Voor Medie en Perzie gehecht aan hun kroon.'"

Hier zwijgt de Profeet; •— en schoon bange verwachting
Den koning doet siddren, bij 't naadren der straf,

Hij koestert voor Daniel 'eerbied en achting,
En staat de beloofde vereering hem af:

Welligt zal de Ziener, zoo denkt hij, te middea
Van 't onheil der stad, nog den hemel verbidden,

Welligt toch verzacht hij het vonnis der straf,
Of wendt die, een tijdlang, van Babijlon af.

Maar neen , in den loop nog der uachtelijke uren,
Beroert reeds de vesting het oorlogsgedruisch;

De dood waart er, tusschen de siddrende muren ,
En zwaait zijn banieren , van huis er tot huis.

De ontaarde bewoners van Babijlon sneuvelen ;
De straf treft den koning, bepaald op zijne euveleu;

Hij valt in de worstling, en 't magtige heer
Rukt Babijlons zetel, voor altijd, ter neer.

Zoo handhaafde Hij , wiens gebied door geene eeuwen
Beperkt wordt, den roem zijner eeuwige magt;

Zoo stortte de luister der trotsche Chaldeeuwen
In 't niet, als een droombeeld, verzwonden ia-nacht.*
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En predikte Babel, dat muren en schansen,
Hoe stevig van grondvest, hoe hoog ook van transea,

Geen vrijplaats verleenen, als 't onheil genaakt,
Zoo 't oog van Gods liefde de stad niet bewaakt.

SI. Jacobi Parochie. W. DE JONG , JACOBSZ,:

18ä8. \



ENGEL WILLEMSZOON MEMIL1,

1 oen dwing'landij , de hel ontvloden,
Haar stalen scepter zwaaide in 't rond >

Den zet<îl der verdrukking vestte
Op onzer Vad'ren heil'gen grond; —

Toeii beulen, steeds van moordlust dronken t

De vrijheid wreed in keet'nen klonken,
En haar vertraden met den voet:

Toen K a r e 1 s gruwb're vloektrawanten
De houtmijt naast den altaar plantten,

En onzer Vad'ren erf dronk onzer Yad'ren bloed

Toen leefde er aan des Maasstrooms boorden
Een priester, rustig in zijn lot:

En 't vroom gezang van Heenvliets braven,
Klom met zijn beden op tot God,
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Waar de armoede onder 't leed verzuchtte,
Den bangen dag van morgen duchtte,

Bragt M e r u 1 a vertroosting aan :
Daar zag men vrolijk d' uchtend dagen j
!Ei) 't huisgezin, van zorg ontslagen,

Den avond moedig tegengaan.

Met liefde, haat en nijd vergelden,
Naar 't voorbeeld, dat eens J e z u s gaf,

Dit was hem wellust voor het harte;
Dit bleef zijn streven tot aan 't graf.

Wou tirannij hem kwaad bejeeg'nen,
Zijn hand hield nimmer op te zeeg'nen. . .»;

En wat zijn kelk voor bitters had,
Men zag hem 't lijden stil verdragen, v

Voor beulen zelfs vergeving vragen,
Gelijk de Heiland eens voor zijne moord'ren bad»

Wat nood! Hij blijft op God betrouwen,
Wat strikken hem de boosheid spant;

En stelt, hoe bang de toekomst schijne,
Zijn lot in 's Allerhoogsten hand.

Geen kerker kan zijn hart verschrikken t

Want in de ontzettendste oogenblikken,
Waakt een beschermgeest aan zijn zij. —

Dit denkbeeld is en blijft hem heilig,
En maakt hem zelfs getroost en veilig.

Te midden der geweld'naiïj.

Men moog' hem met den banvloek dreigen,
Zoo hij den heil'geu Stoel niet vreest:
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Vergeefs! de fakkel der Hervorming
Ontstak het licht in zijnen geest.

Gewetensdwang, ten troon geklommen,
Moge eiken vrijen kreet verstommen.

En 's menschën geest in kluisters slaan:
Vergeefs! met God en zijn gewisse,
Kan hij bij leed en droefenisse.

Op Jt doornig levenspad nog juichend voorwaarts gaan.

Blaar ziet! een heigedrocht, een monster
Uit d' afgrond van het diepst verdert

Rukt aan met bliksemsnelle gangen,
En vest zijn oog op Neerlands erf!

't Is 't monster, dat L o y o l a teelde,
Dat d' eigen aard met duiv'len deelde,

De schrik, die deugd en godsvrucht moordt!
Wee Vorsten TJ! . . . Wee u, o volken !
Het komt met scberpgewette dolken,

Die 't u in 't zuchtend harte boort!

Het komt. En Ka r e l juicht van vreugde —
Zoo schalt de hel een duiv'lenlied.

Als zij de braven hard verdrukken
En de onschuld wreed vervolgen ziet.
Het k o m t . . . . het n a a k t . . . . en vest vermetel
In 's Keizers rijksgebied zijn zetel.

En port zijn hart tot moordlust aan :
Het k o m t . . . . de bloedvaan waait en flikkert —
Het moordrapier der dweepzucht blikkert:

Het komt . . . en met 's lands regt en vrijheid is 't gedaan.
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Schavotten rijzen allerwegen , . ,» .
jje noodkreet gilt door beemd en veld . . . .

De bloedstroom v loe i t . . . . de mijten rooken . . . .
INiets, dat het Monster palen stelt.

Reeds knelt men M e r u i a in boeijen,
Hij hoort de orkanen om zich loeijen,

En 't onregtvaardig vonnis slaan.
En nu , aan 't ondier prijs gegeven,
Moet weldra de edele priester sneven ,

En door liet kettervuur vergaan.

Maar neen : er waakt eeo magtig Wezen t

Wien hij zijn lot heeft toevertrouwd:
Een Vader, die zijn kind beveiligt,

Wat kwaad de helsche boosheid brouwt.
Blaakt vrij van vreugd, gij dwingelanden!
En dreigt met dood en slaafsche banden !

Uw magt is bij zijn naagt . . . . . een niet!
Veracht, bespot vrij bloed eu tranen,
En doerat ten vure uwe onderdanen,

Gij zwijgt, waaneer Hij spreekt. . . verstomt, als Hij gebiedt

Daar knielt de vrome priester neder,
En houdt zich tot den dood bereid;

Een' hemelvreugd straalt uit zijn' oogen,
Zijn ziel smaakt Engelenzaligheid.

Hij knielt en bidt. God hoort zijn smeèken ~
De doodsangst is van hem geweken . . . . .

Zijn hoofd zinkt op den boezem n e e r , . . . .
Zqn geest ontvliedt deez' rainpvolle aarde,
Herneemt in reiner sfeer haar' waarde,, . . .
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En Hemvliets priester leeft niet meer.

Men zegt, dat, toen de houtaiqt rookte,
Waarop men 't zielloos ligchaam smeet.

Verbazing en ontstelt'nis de oogen
Van allen roerloos staren deed.

En Ka r e l , in zich zelf verloren,
Zelis waande eene englenstem te hooren,

Die zijne gruweldaden wraakt —
Zij spreekt (en d' aard schudt in haar naven)
God is een toevlugt voor de braven,

Dien Hij bewaakt, is wel bewaakt.'

Marrum, d8S7. L. H. F. CHAILIÆT,
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Ach ! toef een wijl en deel mijn boezemsmart,
En doe een' arme uw' blij Jen troost verwerven;

O, hoor mijn zucht, verzacht mijn lot, zoo hard,
Want zie mij arm en 't licht der oogen derven!

Zij, die mij minde en deel nam in mijn leed,
Die mij getroost den zwaarsten last deed dragen,

Wier Irouwe zorg, wier liefde ik nooit vergeet,
Zij viel op 't eind door wanhoop neergeslagen.

Ik zocht, helaas! vergeefs in 't uiterste uur,
Een' laatsten blik van hare brekende oogen;

Want, aangesneld, werd door het bliksemvuur,
Nog eer 'k haar vond, het daglicht mij onttogen.

(*) Eene nc*sroJging van des armen bede. Zie Friescke
Volks.Almanak voor het jaar 1838, bl. 107.
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o Duld den traan, die afstroomt uit mijn oog,
Als 't ofîer aan haar gadelooze liefde ;

Ach! dat die traan den rouw verzachten raoog,
Die mij de ziel, sinls haar gemis, doorgriefde.

Mijn vriendlijk hondje deelt mijn grievend leed,
En likt de wang, waar langs mijn tranen leken;

Zie hem volijvrig tot mijn hulp gereed,
Daar wis zijn blikken meer dan woorden spreken.

Mijn zonen, eens in d' ouderdom mijn hoop,
Zijn fier ten strijd voor 't vaderland gelogen;

Te kort, schoon roemvol, was hun lieldenloop,
'k Zag met hun dood mijn bîtjdste hoop vervlogen.

o Gij , wier oog nog ' t vrolijk licht aanschouwt,
De vreugdezon op al uw paan ziet blinken,

Ligt kan de grond, waarop ge aw hope bouwt.
Op 't onverwachtst ook aan uw' voet ontzinken.

'k Was ook als gij eens blij van geest en jong,
'k Zat aan den disch door overvloed omgeven ,

En 'k dacht, terwijl ik 't vrolijk feestlied zong.
Niet aan den dag, die zooveel vreugd zag sneven.

Waartoe de klagt ? de hemel goed en regt
Beproeft het hart door lijden neergebogen:

Maar 't heerlijkst loon heeft Hij hun toegezegd,
Wier lust het is ora tranea af te droogwa,
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Ach! lenig dan mijn bittre boezemsmart,
En wil een' arme uw mededoogen toouen;

Volg de inspraak op van uw meewarig hart,
De hemel zal uw liefdewerk beloonen !

(Naar het Engelsch.) W. SCHEPERS.

Heerenvcen d8S8.
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l u 's levens lente, schoon als de uclitendzomiegloed,
Die, waar ik dartelde, in onsmetbren luister gloorde,

Toen hartstocht sluimerde in het ongejaagd gemoed ,
En geen onduldbre boei de kindsche vree verstoorde:

, Toen de uchtend vreugde bracht, die de avond niet verjoeg ,
En door den sluimer in het harte werd gevoedsterd ,

Dat met den boezem zwol en voor germchten sloeg,
In de onschuldvolle ziel van 't knáapjen slechts gekoesterd :

Waart gij mij Hef alleen, wier schaduw mij omzweeft,
Die zelv' ter oorsprong vloogt van uw geheiligd leven.

Was u mijn ziel gewijd, die vlekloos als gij bleeft,
In mingenot versmolt, met de uwe saamgeweven.

Tot de uiterste ure bleeft gij trouw — uw trouw was groot —•
En de onschuld daalt in 't graf, als ze eens verscheen op aarde ;

Gelaten droeg zij 't wicht van 't lijden, — maar de dood
Onthief roeèdoogend , wat het bloedend hart bezwaarde.
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Gij stierft aan de inspraak truuw van d' engelreine borst:
Uw laclijon kweekte troost in 't hart van d' afgedwaalde.

Dat, door de boosheid met onweekbaar erts omschorst,
Een vonk van de onschuld ving, die uit uwe oogeu straalde.

Heeft de adem van den dood heur blosjen weggekust,
Heur boezemreinheid ligt geteekend in die bleekte.

Waar de allerlaatste traan als hemeldauw op rust,
Die voor mijn welzijn uit heur hemelsche oogen leekte.

Dat was heur laatste beê ten liemel, die haar riep
Voor d' eeuwgen lîcbtthroon van ondoolbre zonnestralen; j

Heur laatste zuchten, die zij slaakte, toen ze ontsliep, |
Mijn naam gelispeld in 't verstervend ademhalen. I

\

Ik bleef den eed getrouw, dien 'kaan heur borst geleend, j
In zalig mingenur.ht verengeld, heb gezworen: j

En 'k zweer dien nogmaals , bij heur dierbaar grafgesteent,
Mijn stem zal toch de rust der doode niet verstoren.

Uw slaap is stoorloos — en de ontwakingsuchtend schoon ;
Ik dwaal en hemel! 'k dwaal alleen, van haar gescheiden,

He lieflijk sluimert in de slaapkoets van de doôn;
Maar had die plaats voor één , ook heeft zij plaats voor beidea!
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Ötar vol verborgenheên, ilarabouw der sombre nachten ,
Wier licht aan 't ongeluk zoo dierbaar is en zoet,

Hoe voel 'k in 't eenzaam woud mq'u boezemleed verzachten ,
Wanneer ge uw tintlénd vuur door 't lover wieglen doet !

Wanneer ge ô sclioone Maan, het woikfloers weg komt vagen ,
En ge op het effen meir uw stralen rusten doet.

Volgt u mijn weenend oog, en van mijne onweèrsdagen,
Schijnt dan het laog verdriet min wreed aau mijn* gemoed.

Misschien dat eens de mensch , bevrijH van tegaulieden ,
En van den band des doods verlost in 's warelds dal,

Uw oord bevolken ea uw schoon zal binnentreden
En 't ongeluk aldaar hem niel vervolgen zal.

Ach, als het waarheid is, dat in dat vredig leven
Niets 't minnend vriendenhart meer van elkander scheidt;

Laat ons dan vliên , mijn ziel! . . . Vaartwei ó aardsche dreven !
Ik ga hen wederzien zoolang door mij beseJireir? . . . .

Naar ,T. B. A. SOVZIB. S.

1835.



'•k Zsag, in bloeijende Alpendalen,
Eens een roosje jong en teer.

En de zon schoot zachte stralen,
Door het loof, op 't roosje neer.

Maar het wilde op 't schoon niet roemen,
Neen! 't hield in gedachtenis,

Hoe het sieraad van de bloemen
Yhigtig en verganklijk is,

Anjelieren en narcissen
Praalden in den^ocbtendglans ;

Maar toen zij haar luister missen
Moesten, die verivelkbre krans ; —

Bloeide 't roosje, dat verborgen
In het loof, dien luister vlood,

Even schoou als aan den morgen,
IMJ verduurde 't avondrood.

A- "WASSBNÄSRGH.
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Van de twijgen losgereten,
Dorrend langs den grond versmeten,
Waar belandt ge eens, eikenblad?.. .
De eik, dien ik tot steunsel had.
Is geveld door de oaweèrsvlagen;
Met den Zephir , siuts dien stond,
Dwarrel ik de dalen rond;
Dan door feller wind geslagen,
Zwerf ik langs een ander spoor.
Bergen op en bo&schen door.
» 'k Volg die standverwissalingen,
Zonder vee! bekommeringen,
Op het mij gewezen pad:
'k Deel het lot der aardsche dingen
't Lot van 't roze- en 't eikenblad."

(Naar het Framch.) W. S.
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s\ .Hoor, M a . r t h a ! buiten kloppen; i
kom, ga er spoedig heen,

't Is ligt een arme pelgrim;
o, laat hem bmnentreên." —•

» Wees welkom, dappre krijger! j
neem deel aan onzen disch,

Het brood is wit en luchtig, ;
de drank gezond en frisch." j

» » Het is geen nooddruft vragen, [
dat me u bezoeken doet,

Maar zoo gij zijt H a a s E ui e r ,
zoo is mijn eisch —• uw bloed! ,

Reeds lang was ik uw vijand, | '
mijn dorst naar wraak is groot, j -w

Ik had slechts eenen broeder, j
dien broeder sloegt gij dood.

En toen hij zonk ter aarde,
daar stond en zwoer ik nu,

Dat ik hem zonde wreker!,
't zij vroeg of iaat, op n."" —•
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» E(i heb ik hem vsusiayeu ,
de strijd was me opgeîoid j

En komt gij nu hem wreken —
welaan ! ik ben bereid,

Maar 'k strijd met in mijn woning,
niet tusschen deur en wand,

Jn 't aangezîgt van *t dierbaarst'
en mij geliefdste pand!

De sabel, —• M a r t h a ! weet gij,
waarmee ik hem versloeg;

En kom ik uu niet weder —
: Tyrol is groot genoeg."

Terwijl zq met elkander
den Daasten berg op gaan.

Begon de zon te lichten,
de schoonste dag brak aan;

H a n s ging vooruit, de vreemd'ling
hield strak op hem het oog;

En heerlijk steeg met beiden
de îieve zon omhoog.

Nu staan zij op den bergtop
in 't stille morgenuur,

En zien verrukt de wond'ren
der prachtige natuur; —

Dáár liggen de eeuwige Alpen,
en, aan hun voet verspreid,

De rijk versierde dalen ,
waar 't vreejjzaam vee iti weidt 9
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Daarlusschen heldre beken,
daaronder rots aan rots.

Daarnevens woud en bosschen ,
daarboven de adem Gods;

Dáár woont in stille hutten
gerust en man en vrouw.

En zetelt in de harîen
de vrede, liefde en trouw.

Dat zien "zij — en de vreemd'ling
laat zinken zijne hand;

Maar H a n s wijst naar beneden
op 't lieve vaderland;

» Daarvoor heb ik gevochten,
dat land was toen in nood,

Daarvoor lieî) ik gestreden,
en sloeg uw broeder dood."

Hij hoort dat woord, de vreemd'ling,
wiens oog op E u l e r ziet,

Hij wil zijo' arm verheffen,
maar de arm verheft zicîi niet;

» » Al hebt gij hem verslagen,
't was in geregtigheid,

En wilt gij mij vergeven,
kom, H a n s ! ik ben bereid."";

1I

Vrij naar het Hoogduüsch A. WASSENBEKGH, i

van J. G. SET Dl-, I
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etne JLatijnscke Mythe ( • } -

Wat zijn wij menscheu hier? wat is ons aardsche levcti-'
Wat wordt er eens van ons ? van 't geen er in ons ligt

Gekluisterd door het stof, vyaaraan het schijnt te kleven ,
Schoon 't zich onsterflijk acht en 't lichaam wenschl te onî«

streven ? —
't Aloude Latimn zal 't u te kenneo goven ,

Maat- 't kleedt zijn onderwijs in geestrijk fabeldiclit.

De waereld (2.egt het) was geschapen,— lachte en bloeide .
Aanminnig als een jonge vrouw,

Ontslagen van den dwang der schaamte , die haar boeide >
Als maagd, vóór 't aangaan van de trouw,

Blaar steeds gesluierd in haar zedigheid, die rozen
Op kaken, hals, en boezem strooit,

Als haar het vonklen van des gades blik doet blozen,
En tevens met een gloed van kuisehe liefde look.
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Ojk de aard bestond ; gekroond met bosschen , bergen, dalen,.
Met keur vau kleur en geur, uit kruid en bloem geteeld,

Wordt zij door 't koekje in slaap gestreeld,
Wen zij is zat gekust door 't vuur der zonnestralen.

't Veeiverwig vooglenlieer bezingt der schepping pracht;
En koomt de zilvren maan de gouden zon vervangen,

Dan maait de kaimte van den sterrenlichten nacht
Zicii voor het hiislreod hart -in Philoinelen-zangen.

Een talloos diereotal bevolkt de lucht, het land.
Het water, ja het vuur, en 't all' is heil beschoren,
En gaat van plant of dier ook schijnbaar iets verloren,

Wat sterft, wordt eerlang weer herbaard in dier of plant.

Zóó, door geen tongen ooit; volprezen,
Vertoonde zicli bet Koninkrijk,

Door aller Goden God, ten onmiskenbaar blijk
Van zijn verheven gunst, der Aarde toegewezen.

Die tot Vorstin werd uitgelezen,
En van 't voischoon gewrocht, naar heuren naam genoemd,

Eu van den gansenen stoet, die 't met haar zal bewonen:
Een minder Godendom, Gods dochteren en zonen,

Dat in den nieuwen Staat zich hoogst gelukkig roerat.

De Zorg is een dier Godenkinderen,
Maar zij, zij juicht ei) dartelt niet;
Wat baar het aardrijk schenkt of biedt,

I'S'tets kan den weedom, die haar 't hart doorvlijmt, verminderen :
IS'iets weert do b.Mighoïd van 't gemoed,

Dat, voor 't aanstaande, steeds hernieuwden kommer voedt.
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Eens zit ze, in diep gapclns verzonken ?

De tranen , die in de oogen blunken,
Afwisschende , aan een beek, die zaclilkens zeewaarts bruist,
Terwijl een zuideuwindje in 't loof der popels ruisclit

Die aan haar boorden zich verheffen.
't Verlustigt zich in 't nat te treffen,

Dat voor zijn adem rijst en daalt.
En 't beeld der zonneschijf, in 't kristalijn zich spiegelend,

Verbroken heen en weder wiegelend,
Met duizend diamanten praalt.

Zij volgt den dans der vlugge baren,
Die vlammende daarhenen varen,

Tot haar het schittrend spel vermoeit.
Reeds, daar een sluimring liaar de matte leden boeit,

Heeft zij hare oogen half geloken.
Terwijl de ueêrgegleden hand

Een klomp van ruwe klei, den oever afgebroken,
Grijpt, vallen laat, weer opgrqpt en omspant.

En kneedt, en rekt en drukt, — en wederom laat zinken
In 't mollig gras, waarop zq rust, —

En.ze inslaapt. — Zie! daar houdt het zonlicht op te blinken ;
't Omhult zich met een wolk, en ' t windje toomt zijn lust;

Hel klapwiekt, snelt van daar, en doet de Zorg ontwaken.
Maar welk een vreemd gevoeî voelt die haar horst doorblaken,

Als ze op de klei, haar straks ontgleden, staart.
En 't werk van hare hand , dat haar de slaap deed staken ,

Haar eigen beeld in 't klein, een ander ik, ontwaart!
Zij voelt een liefde en lust, gepaard aan wee en sæarte 3

Zij drukt het kleien kind zoo innig aan het harte,
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Kust, en het kust het keer op keer,
En wil het koestrèu en verwarmen,

En blijft het dan ook koud, en kust het haar niet weer,
Toch moet zij het op nieuw omarmen.

3) O! (spreekt zij eindlijk, en eerbiedig knielt zij Beer,
» Laat eenmaal op uwe aarde uw dochter zich verblijden !

» Het moge ieven en beseffen ! 't moge mij
>-> Den dank voor zijne wording' wijden!

» Het sta, o Japiter, me vrij
» Te leven, — moet het zijn, te lijden,

» Voor 't kind, waarvan ik moederf wierdî
» O Vader, die het all' bestiert

» En regelt naar uw welbehagen,
B En ons zoo veel verleent wat wij ootmoedig vragen,

» Bevredig ook mijn hartenwensch :
» Büjf', büjve ik moeder, gij , word vader van den Mensch!

» Dat hem een vonk van u beziele,
» Eén enkle sprank van hooger geest;

» Zie, hoe ik, op uw macht vertrouwend, nederkniele,
» En hoor mij, wen ik ooit u dierbaar ben geweest."

t Oprecht en vroom gebed rijst, pijlsnel, op van onder
Het luchtgewelf tot voor den troon van 's waerelds Heer;

De bliksem flikkert hel, ' t azuur weerkaatst den donder,
De ontzagbre Jupiter daalt op zijn aadlaar neer.

Hij spreekt: »» het zi j!" '" en 't is; de sterfling is op aarde, :

Half dier, half engel, •— kl«'/î, ellendig, — machtig, groot —•
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Kent zich , beseft zijn lot, — ùjn nietigheid — zijn waarde (†) ,
Weet, dat hij. leeft, — en voelt het naaüren van zijn dood!

»» Maar hij is mijn ; mijn deel, in leven en in sterven :
»» Niets waar' hij buiten mij, ik deed bom 't licht verwerven.""

"Vefvolgt Jupijn.

« En ik? — hij is mijn wcrlc-alleen ;
» Hij is door mij gewrocht, en 'k zou îieui afstaan ? neen!
y> Neem mij de oîislerflijkheid , dan zij hij uw, niet eerder!
» Zijt gij zijn vader, 'k ben zijn moeder, en dat'smeerder!

» Door d' allernaauwsten band is hij aan mij gehucht:
» Geen rechl is sterker dan 't eerwaardig raoederreclit!"

Dus durft de Zorg Jupijn weerstreven.

»» Wat tvaar' de vorm , die hem een moeder heeft gegeven ,
»» Wanneer een vader hei» geen ziel had ingedreven?

»» Mij is de kracht, waardoor hij 't wezen heeft erlangd:
»» Behoort het graan der aard, wijl 't zijtien kern ontfant,t?""

» Mijn is de kiem: de klei heb ik gevormd, gekoesterd;
» Ik schonk hem u, aan mij dankt hij het eerst bestaan.

» Had de aarde niet den kiem ontwikkeld en gevoêsterd,
» Uw Ceres 2ou geen seis in gouden halmen slaan!"

Zoo antwoordt weer de Zorg , en tracht haar recht te schragen ,
En Stort een tranenvloed, die 's vaders gramschap breekts

Als de Aarde, die van verr' den twist hoeft gâgeslagan,
Op eecmaal nadertreedt en dus tot beiden spreekt s

(†) iV«ar S c h i l l e r .
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»»» Hrj is de mijne-alleen, a!s mijn gebied ontnomen.
»»» De stof, waar hij uit werd, is heimlijk mij ontvreemd.

»»» Tot haar, van wie hij kwam, behoort hij weer te komen:
»»» Nooit worde uw eigeudom wat gij het aardrijk neemt,

»»» Door u , o Jupiter, ten erfdeel ons beschoren.
»»» Men tracht ons dus de kroon te rukken van het hoofd.

»»» Zoo 't recht hier gelden zal, mijne aanspraak moet men
hooren:

5»>» Ik vorder slechts terug, wat zij mij heeft geroofd. '""*

»» Ook gij ? —• Eene andre Macht moge ons geschil beslechten!
»» Bevelen we onze zaak, onze aanspraak, onze rechten,

»» Saturnus oordeel aan, dat, hoe het vonnis vall',
»» E)k onzer heilig zij, beslissend wezen za l ! " "

Herneemt Jtipijn , en voert zijn beide dochters mede
Ten hemel op een wolk , en ter gewijder stede,

Waar hij, die 't all' doorgrondt en 't billijkst recht, - de Tijd,
Hen hoort en wederboort, en eindigt dus den strijd:

» De Mensch zij 't eigendom der Zorg, geheel zijn leven;
» Zijn stof vervall' der Aard: het werd haar eens onl'eend;

» Maar 't godlijke in het stof, dat daarmee niet kan sneven,
» Worde aan zijn Oorsprong eens, voor de eeuwigheid,

hereend."

Leeuwarden. Ma. A. VAN HALMAEI, JR.

d838.

(*) Zie W. V o l h n e r , Vohtändiges Jfôrlerbueh der
Mythologie aller Nationen. Op het woord: Cura,
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O e jeugd vliedt heen gelijk een zac'ite droom.
En eveu vlug verdwijnen hare stonden,

Aan 't zoetst genot der onschuld volle ziel,
Aan eiikel vreugd en levenslust verbonden.

De jeugd is schoon gelijk de dageraad.
Die 't hemelruim verzilvert door zijn glansen,

En die 't heelal, uit de armen van den nacht,
Verjongd herschept, door 't licht der Oostertransen.

De jeugd is vrrj gelijk de leeuwerik,
Die in de weide, op zijne vlugge wieken,

Het nestje ontvlugt en opstijgt naar 't azuur.
Vol van zijn zang en vol van 't morgenkrieken.

De jeugd is los gelijk het dartel paard,
Dat, ongetoomd, met trappelende hoeven

Het veld doorvliegt in speelschen wenteldraf,
Bij 'i. raaaugegoW en. 't, hmnekende snoeven-
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De jeugd bliukt uit gelij k het golfje blinkt
Waarin de straal van 't uchteudzonlicht spiegelt,

Ol' als de dauw op 't donker rozerood
Der bloemvorstiu , door 's Zefirs aâral gewiegeld.

De jeugd! de jeugd! mijn vriend, zij is zoosclioon,
Zoo viij, zoo los, en louter licht en leven;

Voor haar alleen is 't heuiel hier op aard ,
Aan haar alleen is 't reinst geluk gegeven.

Maar als een droom , zoo vliedt de jeugd voorbij,
Helaas! te kort wordt haar geluk genoten;

Haar levenstijd ijlt sneller dau de wind,
Of dan een pijl, op 't krachtigst afgeschoten.

En eenmaal slechts verschijnt haar vrolijk uur,
INooit keert bet weer, als 't eenmaal is verzwonden;

't îs eenmaal jeugd, geniet het oogenblik ,
Aan zoo veel heil, aan zoo veel vreugd verbonden.

Voor ons mijn vriend , voor ons is zij niet meer —
De jonglingschap, de poëzij des levens,

Verving de jeugd — en die gewenschle tijrl
Heelt iets meer zachts , meer grootschers, meer verhevens.

De jongeling verliet de speelsche jeugd
Voor 't heerlijk rijk der gouden idealen;

Nu zweeft zijn geest ver boven 't hoogst gebergl',
Gelijk weleer zijn voet in 't groen der dalen.

Nu vliegt hij stout als de aadlaar in de lucht,
En klapwiekt forsoh in schittrende elh'erstrooniet), —

Dan daalt hij weer naar Jager dreven af,
Vol somberheid en stille weemoedsdroomen.

Geen midden weg aanschouwt zijn dweerend ooff:
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't Is 't eindloos ruim der onbeperkte hemelen,
Of 't enge graf; 't is 't rijk van licht en glans,

Of de afgrond,. Waar de duisternissen wemelen.
De jonglingschap gelijkt de middagzon,

Zij brandt en bkakt van vurig ziclsverlangen
Naar 't ideaal, 't welk haar verbeelding schiep.

En dat haar hart getieimvol houdt gevangen.
De jongeling gelijkt een najaar-storm ,

Zoo woelt zijn borst, begeerig tiaar gevaren;
Niets schrikt hem af: het oproer van de zee

Mint hij zoo wel, als 't rustig spelevaren,

Nog bloeit die tijd voor u en ook voor mij ;
Maar ach I de jeugd ligt sedert lang reeds achter;

De jonglingschap vüedt ook als zij, voorbij —
En ieder uur maakt ons op 't vliên bedachler.

Lang smaakten wij, vereend van kindsbeen af,
't Geluk der jeugd en 't heil van 't jouglingsleven;

Nu gaat ge heen — het lot roept u van bier,
De werkkring wacht, aan u tot taak gegeven.

Ik blijf alleen; reeds menig trouwe vriend
Zeide ik vaarwel! en zag ik henentrekken —

Ik blijf alleen, en denk aan u en hen ,
Die steeds mijn hart tot vrienden mogten strekken.

Denk ook aan mij — de doodsche winter komt,
En de avondstond , die vroeger ons kon vinden

Bij vriendenkout en gulle vrolijkheid,
Die avondstond beidt ons thans zonder vrinden.

Denk ook aan mij, ofschoon de berfstwind huilt,
Ep we in een' nacht van stormen zijn bedolven;
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Vergeet î»e uiet, wanneer de Noovilzee bruîsc'd
Riet heel haar heir van hemelhooge golven.

Ja , denk aan mij —• 't is alles wat ik wensch , '
Gij, geeft dien wensch met de eigen geestdrift weder,

Maar diep ontroerd door d' eigen afscheidsrouvv —
Voor 't laatst, vaarwel! mijn hart blijft u getrouw.

God zie op u en al mijn vrienden neder.

Leeuwarden, M. H. DE GKAAJ1!'.

-19 öcf'Jvr -tH31,
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Het baet by ingle ha ?
Jae sleane naet foarr' dra ,
,Lyck az de roos bleat acf
So tom'le jae. yn 't graef.

J. C. P. Salvprda.

Aan een heldervlietend beekjen
Stond een roosjen, schoon gekleurd,

Trotsch op schoone en teed're blaadjens,
Zacht door Zefîrs opgebeurd.

Vreedzaam stoüd het! toen de winden
Braken uit hun' kerker los;

't Roosjen weid door hen geteisterd
En verloor de lieve blos.

Ook de blaadjens, weggesliagerd,
Stortten in het beekjec n e e r . . . . .

Schoonheid is gelijk aan 't roosjen,
, Ze is — vergaat — en komt niet weer.

Naar kei Italiaamch, D . , . . . .



HïNNEMA-STiTE TE JELSUM,

HET BTJITJSNVERBLMI' VJk W DEN «BOOTEN

BALTHAZAR BEKKER.

ï e t is een zonderling mengsel van stoffelijke en geeste-
lijke begrippen en gevoelens, hetwelk ons hoofd, en hart
vervult, zoo dikwijls wij een gebouw aanschouwen en bin-
nentreden , dat eens door een groot man bewoond en bezield
werd, of wanneer onze voeten den steen drukken, waaron-
der zijn stoffelijk deel ter ruste is nedergelegd. De ledig-
heid van het tegenwoordige wordt dan vaak door onze
verbeelding aangevuld : wij zoeken dat huis als het ware
weder te bevolken met den persoon en het gezin van dien
voortreffelijken man, wiens deugden en bedrijven ons met
zooveel eerbied vervuld hebben. En ofschoon ons verstand |
en geloof ons daarentegen luide verkondigen, dat 's mans
edeler deel, hetwelk dat ligchaam eens bezielde en de zetel
was dier deugden en bekwaamheden, welke wij in Hem:
ftewrmclerça, reeds voorjapg in de woswgSE de.0 l'cfets ÏS:
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overgegaan, om in volmaaktheid toe te nemen eu volhe'd va»
zedelijk geluk te genieten, — staren wij stoffelijke menseheii
toch nog zoo gaarne op de indrukken der voetstappen,
welke ons van zijn verblijf op aarde zijn achtergelaten.

Gaarne gelooven wij hieromtrent het gezegde van Oudoom
J a c o b (de Grafzerk), dat wij tot zulke gevoelens worden
geleid door die liefde, die leeft, als al het aardsche voorbij
is, in de dankbare harten van hen, die na ons zijn. Het is
de stem der natuur, die ons hoogachting inboezemt voor
ware deugd en christelijke grootheid; en zoo deze in den
kampstrijd der menschelijke dwalingen ten prijs van rust en
genoegen zijn verworven, noopt onze zucht voor regtvaar-
digheid ons, om door eene zegenende nagedachtenis den
dooden te vergoeden wat wij den levenden niet meer kunnen
betoonen.

Hoe klimt onze hoogachting voor zulk eene geheiligde
plek, als wij haar niet alléén vereeren, omdat zij eens door
een voortreffelijk man bewoond werd, maar vooral als wij
haar dáárom huldigen, dat eene groote gebeurtenis, welke
op het tijdelijk en eeuwig belang van de geheele menschheid
betrekking had, daar is voorbereid of voorgevallen. Neen,
het was geene ijdele zucht, het was eene eervolle hoog-
achting, welke de instandhouding van het bekende Slot te
Muiden, van Martena-staie, en van de ruïnen van de liuizen
van Brederoek en Teylingen tot op den huidigen dag ver-
zekerde, al ware het ook dat de herinneringen daaraan ver-
bonden, niet van zoo algemeen beiang waren als wij boven
schetsten.

Dit is echter ten volle het geval met B a l t h a z a r B e i -
I e r en de voormalige Minnema-state Ie Jelsum; ca zoo
dikwijls wij dit schoon gelegene dorp bezochten of voorbij

8 *
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gingen, wijdden wij aan deze zijne rustplaats de tolken det
dankbare vereering, en stemden gaarne met de woorden van
B i 1 d e r d ij k in :

Rampzalig, die voor spooksels beven!
Rampzalig, boven al wat ooit rampzalig was!

Gezegend, die hun schrik uit Neêrland hebt verdreven,
Gezegend, B e k k e r , zij uwe asch!

Het deed mij derhalve groot genoegen, voor eemge weken
toevallig eene getaekende afbeelding te bekomen van Hin-
nema-state, de vroegere verblijfplaats van B e k k e r te
Jelsum ,• en geen oogenblik aarzelde ik in het besluit om
door derzelver mededeeling haar voor de vergetelheid te
bewaren.

Hinnema-state lag op een klein kwartier uur afstands ten
oosten van de kerk van Jelsum, en ofschoon er tegenwoor-
dig korenaren over bare standplaats ruischen , is de vorm
en ligging van buis, singels en hoven, nevens eene boeren-
schnur, nog duidelijk genoeg te onderkennen. Het gebouw
onderscheidde zich wel niet door een sierlijk uiterlijk voor-
komen en was ook geenszins als eene verdedigbare stins
versterkt, — nogtans verstrekte het sedert lang lot woon-
plaats aan Edelen van bijzonder aanzien en gezag. De
beide laatste leden van bet geslacht H i n n e m a , waardoor
het huis gesticht was, welke hierop woonden, schijnen, in
het laatst der vijftiende eeuw1, geweest te zijn T a e k e en
daarna zijn zoon Ke. i rape H i n n e m a . Deze laatste,
gehuwd aan S y d s P o p m a , had slechts eene dochter
L o 1 c k , die , getrouwd met J o h a n D o n i a , door dit
huwelijk de voorouderlijke slins in die laatstgenoemde familie
overbragt. In de elkander opvolgende geslachten schijnen
dus Keîüîj.pe. P e t e r sn F r a n s van D o n i a bezitters
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van deze siale geweest te zîju , hoewel ur van de lotgeval-
len en betrekkingen van deze, even als van zoo vele andere
rustige landedelen van dien tijd, in de gesclnedboeken wei-
nig is opgeteekend.

De zoon des laatsten, de opvolgende bezitter K e m p o
H a r i n x m a v a n D o n i a , had echter als staatsman meer
aanzien en gezag bekomen. Behalve zijne belangrijke be-
trekking tot 's lands Statec , was hij een der oprigters en
Guratoren van de Friesche Hoogeschtjoî, van 1594—1616
Grietman van Leeuw ar der ackel, daarna Raad m den Hove
en eindelijk Lid van de Algeineene Staten. Als opvolgend
Grietman schijnt eerst zijn zoon E r n s t liet huis bewoond
te hebben, en, na diens dood in 1634, zijn oudste zoou
F r a n s , die, toen hij in 1648 als lid der Staten Generaal
Gevolmàgtigde was tot den Munsterschen Vredehandel, bij
zijne onderteekening den titel voegde van : Iîeere tot Hinneme
in Hielsum.

Bij het overlijden van dezen Staatsman, in 1651, viel het

ouderlijk hnis bij deeling te beurt aan zijuo zuster S y d s

v a n D o n i a , de weduwe van H e n r i c u s H i n c k e n a

a b H i n c k e n b u r g , van adellijken geslachte uit Emden

afkomstig en als Predikant te Britsum overleden. Tot aan

haren dood bewoonde zij Hinnema~stale, die toen iu eigeu»

dom overging aan hare oudste dochter E b e 1, gehuwd aati

den beroemden Hoogleeraar B e r n . a r d u s F u l l e n i u s te

Franeker, die gedurende de veertien jaren van haren weduw™

stand hier veelal den zomer doorbragt.

V'er jaren vóór haren dood had B e k k e r , destijds Pre-

dikant te Franeker, het geluk gehad. Let liart en de band

te verwerven van hare uitmuntende dochter F r u u e k ,

toenmaals weduwe van den Advukaat i . Bi £><e m i; « (4 a a 1 ä
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Secretaris van JDockum. Zijne banden van verpligting en
vriendschap jegens het geslacht F u 11 e n i u s zag hij daar-
door te naauwer toegehaald, en de liefdevolle betrekking,
welke er tusschen hem en al de voortreffelijke leden van dit
geslacht bestendig bleef bestaan, maakt het ons duidelijk,
dat, toen Hinmma-state bij den dood hunner moeder, in
1670, in andere handen moest overgaan, B e k k e r en zijn
schoonbroeder Dr. B e r n a r d u s F u l l e n i u s , toen Bur-
gemeester en Burger Hopman van Franeker en later Hoog-
leeraar aldaar, onderling goedvonden, de voorouderlijke
state als gemeen eigendom voor beider rekening Ie blijven
behouden.

De kerkelijke twisten , toenmaais reeds tegen de verlichte
gevoelens van B e k k e r verwekt, bewogen hem in 1675
oen beroep naar Loenen in Holland aan te nemen en door
hei verlaten var zijn ondankbaar en twistziek vaderland daar
de rust te zoeken. Sedert hij vervolgens te Weesp en daarna
te Amsterdam beroepen werd, mogt bij telken jare slechts
enkele weken in den schoot zijner geliefde familie bij het
genot van de landelijke rust op Hinnema-state doorbrengen.
Die rust leerde bij op hoogere waarde schatten en met meer
ijver zoeken, toen ten jare 1691, ten gevolge der uitgave
van de twee eerste boeken van zijne beroemde Beloverdi
'tf'eereld, de Hollaudsche Geestelijkheid hem den openbaren
oorlog aandeed en hem de meest mogelijke onrust, smaad
en vervolging, berokkende. Al dadelijk zag hij zich gedron-
gen , eene menigte Tegen- en Verweerschriften en Antwoor-
den op te stellen, zooJat mei] hem den lijd ontroofde om
iian de zamenste!ling van de twee laatste en voornaamste
hoeken van zijn werk te arbeiden. Maar toen, nadat hij
tevens eenige weken in zijne dienst geschorst was, werd
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tlinrmua-siaie zijne schuilplaats eu iocvluylsooiii. Hij ver-
laalt het zelf, dat Lij met allen voorraad van boeken eis
ïapieren, tot zijn weik betrekking hebbende, derwaarts
erü'ok, ten einde hier, op het rustige land, dien arbeid te
ollooijen , welke hij tot verheerlijking van God, tot heil
er menschheid en tot voorstand van de waarheid onderno-
aen had; doch een arbeid, welke hem «van de betoverde
gereld zoo duur te staan kwam , door zoo vee! tegenstand»
Is hij daarom had moeten lijden." Dit tweede gedeelte
'an zijn werk verscheen in 1693 in het licht; maar toen had
ijne partij reeds eene volkomene overwinning behaald,
loor hem, die zich zoo minzaam en zachtmoedig jegens

haar gedroeg, op eene liefdelooze wijze van den leerstoel
der liefde en des vredes te verbannen; ofschoon de regering
van Amsterdam eerbieds genoeg voor B e k k e r betoonde,
door hem zijne jaarwedde bij voortduring toe te staan en
zijne plaats onvervuld te laten.

Van toen af bragt B e k k e r telken jare verscheidene
maanden op liinnema-siate door, en genoot er te midden
van de zijnen die kalme rust en liefderijke verkeering, waar-
voor zijn gevoelig en zacht gestemd gemoed zoo uiterst
vatbaar was. Zelfs den laatsten zomer van zijn leven dacht
hij daar weder door te brengen, en stond hij reisvaardig
derwaarts te gaan op den dag dat de ziekte begon, welke
op den 11 Julij 1698 een einde aan zijn leven maakte. Wei-
nige dagen daarna reisden zijn zoon en eenïge vrienden met
zijn lijk naar Friesland, waar het in den grafkelder van het
geslacht H i n n e m a aan het kooreinde van de kerk van
Jelsum werd bijgezet.

Zijne weduwe bleef met hare dochters lol aan haven dood
het voorouderlijke huis bewonen; terwijl haar.eeuige zoou ,
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J o h a n n e s H e n r i c u s B e k k e r , in 1705 het leeraar-
amht te Jdsum aanvaardde en in 1732 de door den dood
zijner moeder ontruimde state zal hebben laten afbreken.

Hoewel Ijet uit verschillende levensbeschrijvers van Bek-
k e r , evenzeer als uit het fraaije werkje: Ster/bedde vanür.
B. Be k l i e r , na zijn' dood door zijn' zoon uitgegeven, en
door de' te J.eïsum bewaarde overlevering, buiten twijfel is ,
dat zijn stoffelijk deel hier ter ruste werd nedergelegd, zoo
hoeft liet dikwijls verwondering gebaard, dat geen enkel
opschrift de gedachtenis van zijne grafplaats bewaart (*).
!MOQ is verder gegaan. Door vereerenswaardige mannen, ais
Je tleeren S c h e l t e m a , W i e l i n g a H u b e r , A r e n d
CD anderen, die in de laatste jaren de verdiensten van B e k-
k e r openlijk en naar waarde gehuldigd hebben, is de
wcnscii geuit, dat Friesland eenmaal hulde moge bewijzen
aan een' zijner voortreffelijkste inboorlingen, aan een' der
grootste snanrjen van Nederland, door het stichten van een
eenvoudig Gedentteeken ter zijner eere. » Voor verove-

(*) Wel zijn er in ds kerk te Jehum zerken en opschrif-
ten op de graven zijner kinderen en kindskinderen, als: Dr.
Jok. Henr. Bekker, o verled. 1737, Sitske Baukes Unia,
zijne vrouw , ov. 1748, jlnna Maria Bekker, wed. van Jok,
JJrrrsma, Pred. te Twi/ze/. en Kooien, ov. 1743, Balthazar
Jirkker van Heersma, haar zoon, en diens vrouw Geerlie
Posthumus, beide ov. 1764, en Anna Maria Heersma, ov.
17oA. f,Sen verhaalt dat genoemde B. B. van Heersma, die
te Slifiif! woonde, zijne goederen buiten zijn geslacht liet
erven op zekeren jlesge Jans, die ook den naam van B e k -
i; e r aannam, en wiens weduwe de schuur, welke bij de
stille stond, iu 1785 liet vernieuwen.
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raars, die geesels der volken, zeiden zij, heeft de dwaas-
heid der mensehen praalgraven verspild, terwijl men tever-
geefs zoekt naar de plaats, die het stof van den waanligen
held der deugd bewaart." Maar, voegden zij er bij, » gij
behoeft, edele verdediger der waarheid! ook geen gedcnk-
teeken, waarmede zoo dikwerf de trotschheid van den erf-
genaam de schijnverdiensten van een' onwaardiger) poogt te
vereeuwigen. Grj hebt u zelveu door uwe verdiensten eene
eerzui! gesticht, welke de eeuwen trotseert, en die zoo on-
vergankelijk is a's de deugd; verdiensten, die ook dan nog
zullen geëerbiedigd worden , wanneer de vernielende stroom
des trjds de praalgraven van marmer en arduin zal verdelgd
hebben !"

Maar ofschoon B e k k e r en zijne verdiensten geen gedenk-
teeken behoeven — wij , zijn erkentelijk nageslacht, wij be-
hoeven het, om onze vereering aan den dag te leggen en
om zijne nagedachtenis ook bij de volgende geslachten in
eere te houden. Zoolang dus gezegde hoop niet verwezen-
lijkt wordt, zou welligt niets gepaster zijn, dan dat een
zijner vereerders tegen den koormuur van de kerk van Jd-
sian een eenvoudig bord of gedenkteeken, op de wijze als
er in de Akademie-kerk van Framker gevonden worden,
mogt willen plaatsen, waarcp het volgende of een soortge-
lijk opschrift 's mans rustplaats duurzaam zoude knnnen
aanwijzen en zijne gedachtenis vereeren :

» Aan den voorireffdijh.cn
DR. B A L T H A Z A R B E K K E R ,

dien de menschheid als een' harer grootste weldoeners vereert,
schonk deze kerk de Rust, -waarvan zijne tijdgenoolen zijn
werkzaam leven beroofden. Hij was het, die de eer des Aller-
hoogsten onder de mensehen herstelde, door hen van de vrees
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foor de werking van booze Geesten te bevrijden. Dal eent
dankbare nakomelingschap nimmer ophoude zijne verdiensten te
vereeren en zijne nagedachtenis [ook door dit gering aandeji-
ken) in zegening te houden.

Hij werd geboren te Metslavvier den 20 Mei d6S4.
Hij overleed te Amsterdam den àó Julij d698.

Op Hinnema-state te Jelsum schreef hij een groot gedeelte van
zijn beroemd werk: De Betoverde Weereld."

Zij, die met mij deelen in onbegrensde hoogachting voor
B e k k e r s groote verdiensten, als geleerde, en uitstekende
hoedanigheden, als raensch, zullen mij dezen voorslag wel
ten goede willen houden. De Europesche vermaardheid,
welke B e k k e r ten deel viel, moge ons Friezen aansporen,
om met onze vereering niet achter te blijven, en door eene
openlijke daad die gevoelens aan den dag te leggen, welke
onze leeftijd hem erkentelijk toedraagt.

13—12—38. W. EEKHOFF.
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OEGEKLOOSTER.

l ï a t tot de grondige kennis der voorvaderlijke leefwijze
de bekendheid met hunne woningen en andere gebouwen
onontbeerlijk i s , en dat onder die gebouwen de kloosters,
die verblijven veelal van lediggang en ontucht, maar dikwijls
ook van godsvrucht en geleerdheid, eene belangrijke plaats
hebben bekleed, zal wel niemand ontkennen; doch even
zeker is het , dat van geene gestichten in deze Proviûcie
thans minder spoor te vinden is , dan juist van die kloosters ,
van welke men meestal ter naauwernood de plaats weet aan
te wijzen , waar dezelve voormaals stonden. Eik zoodanig
gedenkteeken der oudheid aan de vergetelheid te ontrukken
en aan zijne landgenooten bekend te maken , is, zoodra hij
daartoe ÎD staat wordt gesteld, mijns inziens, de pügt van
iederen medewerker aan dit volksboekje, welks voorname
doe) ongetwijfeld is, deszelfs lezers in te lichten omtrent de
zeden en gebruiken hunner voorzaten. Hiervan overtuigd
heb ik niet geaarzeld de teekening van een, zoodanig aloud
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gebouw, genomün naar eene afbeelding, vooikomende in
een oud handschrift, zijnde eene getrouwe kopij van een
origineel in 1555 gemaakt, aan de Redactie ter plaatsing in
te zenden.

Het weinige, hetwelk ik hier en daar omtrent de lotge-
vallen, bezittiugen, enz. van dit klooster heb kunnen op-
sporen, deel ik gaarne mede , doch eeu nonnenklooster zijnde,,
heeft het geene groote rol in de geschiedenis gespeeld, maar
slechts lijdelijk gedeeld in alle onheilen, welke in die dagen
burgeroorlog en partijschap ons vaderland berokkenden.

Het klooster Ludingakerk, omstreeks het jaar 1154 door
het Ludigmansche geslacht gesticht, en door giften van
godvruchtige ingezetenen en voorregten door den Bisschop
van Utrecht geschonken, meer en meer in aanzien en rijk-
dom toenenicr.de, was de vruchtbare moeder geworden van
vele andere Proostdijen en Conventen, onder anderen ook
van Oegekloos/er, tusschen Bolsward en Hariwerd', een vierde
uurs van eevügenoemde plaats gelegen. Het was een non-
nenklooster van de orde van den H. Franciscus.

Alleen door vrouwen bewoond, konde het zich niet, zoo
als verscheidene monnikenkloosters, tegen den aanval der
stroopende en rondzwervende krijgsbenden verdedigen, maar
moest zich weerloos aan iedereu vijandelij ken aanvaller over-
geven. Ouderschcidene malen vinden v̂ij dan ook in de
Kronyken vermeld, dat het klooster geplunderd, in brand
gestoken en grootendeels vernield is. Zoo werd het in 1495,
toen F o x en G o s l i c k van J o n ge ma , na Slooten inge-
nomen te hebben, door de strenge vorst genoodzaakt waren
terug te trekken en zich naar Oldekloosier begaven, met
oogmerk om eene kans op Bolsward te wagen, door de
ingezetenen van die stad, uit vrees dat de vijand zich in
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het gebouw mogt legeren , benevens de kerk geheel alge-
brand, zoodat er niets staan bleef dan de twee poorten en
het waschkuis, waarin zich de arme kloosterzusters moesten
ophouden, blootgesteld aan de folie koude, vergezeld van
gedurige jagtsueeuw en scherpen oostenwind.

Weinige jaren daarna was alles naauwelijks weder tot den
vorigen stand teruggebragt, of op nieuw moest het vreed-
zaam gesticht een soortgelijk lot ondergaan, want op St.
Marlens avond van het jaar 1516 werd hetzelve door da
Gelderschgezinden met kerk en al afgebrand , met oogmerk
om de Bourgondische partij van daar te verjagen , die zich
bij Oege- en Oldekloosler en Tjerkwerd verschansd en alle
vaarten en slooten gestopt en toegesmeten hadden, zoodat
men regtuit van Oegekloosler naar Tjerkwerd met paard en
wagen koude rijden. Dank zij evenwel de onvermoeide vlijt
van onze voorzaten om in stand te honden, hetgeen zij ia
hunnen godsdienstijver beschouwden tot het heil hunner
zielen noodzakelijk te zijn, zes jaren later stond het klooster
weder in deszelfs vorigen luister, want toen de krijgsbende
van den Bisschop van Utrecht in 1522 in Arum lag, en het
geheele omliggende land plunderde en op contributie stelde,
troffen Olde- en Oegekloosier een verdrag met hem , en be-
waarden daardoor voor dat oogenblik hunne bezittingen.

Gedurende de verdere regering van Keizer Ka r e l V en
ook gedeeltelijk onder die van zijnen zoon F i l i p s schijnt
het klooster geenen aanstoot meer geleden te hebben, totdat
het eindelijk, in 1572, door J o h a n v a n B o n g a , aan
het hoofd der soldaten van den Prins van O r a n j e , weder
in brand werd gestoken, bij gelegenheid dat men weigerde
Solsviard aan hem over te geven, en hij daarover vertoornd ,
het vee uit de weiden in -de omstreken roofde, en allerlei
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moedwil pleegde. Het schijnt toen evenwel slechts gedeel-
telijk afgebrand te zijn, want nadat oog 'm hetzelfde jaar
Bohward aan den Prins was overgegaan, werd met trom-
melslag in de stad bekend gemaakt, dat het aan iederen
soldaat vrijstond, zich naar Oegekloosler te begeven, en al-
daar af te breken en mede te riemen al wat hij wilde; dit
geschiedde, om de krijgslieden, die hunne soldij eischten,
van den hals te schuiven. Eenigen tijd later werd deze
vergunning in een bevel veranderd, en de last gegeven, om
aldaar alles te verbranden en te vernielen, omdat men vrees .
de, dat de VFaalsche soldaten, die op weg waren, zich in
de gebouwen zouden nestelen. Aan dit bevel schijnt even-
wel niet geheel voldaan te zijn, want toen bovengemelde
J o h a n van B o n g a , op last van R e n n e n b e r g , eene
krijgsbende in Bolsward en Sneek wilde leggen, en hem zulks
door eerstgemelde stad werd geweigerd en öok de Grietman
van 'JVonseradkel hem geen verblijf in zijne Grietenij wilde
toeslaan, werd hem eindelijk veroorloofd naar Oege- en
OldeHooster te trekken. Den 4 November 1580 werd dooi-
de Staten het besluit genomen om alle onbewoonde klooster -
gebouwen af te breken en tot den grond toe te slechten, en
dit heeft dan ook voorzeker de geheele vernietiging van
Oegekloosier ten gevolge gehad.

Ziedaar de lotgevallen van dit klooster zoo beknopt en
naauwkeurig mogelijk voorgedragen; vermelden wij nu nog
het weinige, dat ons omtrent deszelfs bezittingen en inkom-
sten is bekend geworden. Eenigermate kan men over de
belangrijkheid van dezelve in vaste goederen oordeelen,
wanneer men weet, dat die met 125 floreentn bezwaard wa-
ren. In hét Ckarùerboek van Friesland (2 D. bl.295) komt
eene kwitantie voor, afgegeven door broeder N i C ö 1 a u s
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en zuster B a i ' b e r , pater en mater van het Convent Oege-
klooster van de derde orde en regel van Si. Frunciscus aan
de Executeuren van het testament van Heer J e 1 m e r we-
gens goederen aan het klooster gelegateerd. Deze kwitantie
is gedagteekend den 16 Maart 1512 en houdt in eene ver-
pligting, welke de kloosterlingen op zich nemen, om gedach-
ten Je lm e r met zijne zuster en vrienden in eeuwige ge-
dachtenis te houden en missen tot heil hunner zielen Ie lezen.
Hel legaat bestond in vier koeijen, becevens vijftig Philips
guldens, voormaals door Heer Je lm er aan liet klooster
voorgeschoten en nu kwijtgescholden, alsmede in derdehalf
gelijke guldens jaarlijksche renten uit zijn land, het heyme-
like lont geheeten, waarvoor de kloosterzusters op St. Bar-
tholomeusdag (24 Augustus) tera piiance (tot onthaal) geza-
menlijk eene Ion bier, en ieder eene zoogenaamde wegge
(soort van wittebrood) zouden genieten. In 1532 kocht het
klooster van eenen D o u w e H a r t e n s vier en eene halve
pondematen lands te Kubaard, en gal' in ruiling daarvoor
een ander stuk land, mede aldaar gelegen, benevens honderd
veertig goudguldens.

Er zijn mij geene andere hoofden of bestuurders van het
klooster voorgekomen, dan alleen bovengemelde Heer J e 1-
m e v en N i c o 1 a us als Abten , B e r b e r Y n t j e s dochter
als Abdis en T e c l a H e s s e l s als huishoudster (*), welke
vermeld worden in eene uitspraak, gedaan door den Pasloor
van Jellum, waarbij bepaald werd, dat het klooster uit het
goed Roedmersma, te Huijns gelegen, jaarlijks zeven floreen
zoude ontvangen , doch daarvan zeven stuivers voor schatting
of belasting moest laten staan.

(*) In het Latijn staat Procuratrix, hetgeen men somtijds
•"artfiald vindt door koslverzorgster*
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In het handschrift,, uit hetwelk nevensgaande afbeelding
genomen is , vindt men het klooster beschreven als fraai
gebouwd, met goede woningen, voorzien van eenen vrucht-
dragenden boomgaard en eenen keukentuin , aan den zuid-
kant van de kerk, en de wal met lindeboomen beplant,
Aan de zuidzijde van het huis van den Abt in den hof Stond
een boom, aldaar geplant op St. Jonasdag 1451, welke de
bladeren liet vallen in April, en nieuwe terugkreeg in Mei,
dezelve waren van tweederlei fatsoen. De boom droeg eene
vrucht, eene soort van noten, welke in Februari/ afvielen,
maar niet eetbaar waren , dan nadat dezelve een jaar gele»
gen hadden.

MR. H. BAERDT VAN SMINIA.

§B@S<3S*



wç>i tot (ga?<>f vm Qg^ru&latà,

VAN

JAN JANSEN STARTER.

O Vrieslandt soo vol Deughden, als ick een Landschap weet,
Verciert met duysent vreughden, V bodem is bekleedt
Met koren-rycke Velden, V steden zyn voorsien
Met Wallen en met Helden, Die wyslyck u gebiea,
O Friesche Aerd! recht Edel Landt

Die door het swaert u vryheyt wandt. (wont) •»

2.

U wel beboude Landen zyn ryckelyck vercierd
Met vruchten veelderhande, en gras voor u ghediert,
Het welck den Heer laet groeyen, soo vruchlbaerlyck, dat elck
Sou segghen, daer te vioeyen, Kaes.Eutter, Honigii, Melck.
• • O Fr. enz,

9



130

3«

G-hy sîet u Land bolwercken, met steden . schanssen sterck (*),
Van Dorpen, Torens, Kercken , ick uws gelycx niet raerck.
In u roem-waerde wettan, ghy van geen reden wyckt,
Jae, als men 't recht sal setters, Athenen ghy glieiyckt.

O Fr. ens.

4.

V grensen, die besluyten de dycken hoogli en vast •
Waer op de zee moet stuyten, gheen Koningh u belast.
O Princelycke rycke ! ghelegen in liet Noord,
Wie heeft van mvs ghelycke zyn leven oyt ghehoord?

O Fr. enz.

5«

A' Inwopnders heusch van zeden , geneyghd tot eer en deughd,
Die hebben in de vreden en sdlheyd haer ghoneughd.
Den armen goedertieren, barmhertigh, mild, soo dat
Gheen Eeuw heeft in manieren oyt uws glielyçst ghehad.

O Fff. enï-

(*) Omstreeks den tijd dat S t a r t e r schreef (1621), wei
den eenige Friesche steden, en inzonderheid Leeuwarden
aaninerkelnk versterkt. Bet Twaalfjarig Bestaad liep tsn ci»cl<
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• 6 .

V Adel, soo Hianliaftigh. als oyt de Wereld droegh,
Bewoond het Land eendrachtigh, en send oock wonder vroegh
Haer kinderen ten stryde, die met ghevveer in d' liand
Te sterven niet en mijden tot dienst van 't Vaderland.

O Fr. enz.

7.

Noyt sehoonder Vrouws-persoonen de blonde Son bescheen ,
Als int vry Friesland woonen, soo wel gesteld van le'en,
Soo ryck van eerbaerheden, soo kuysch, soo soel van aeitl,
aàoo vriendelyck van reden, soo statigh noch bedaerd.

O Fr. enz.

8.

Ryck van gheleerde Mannen, de Dienaars van Gods woord,
Eendrachtigh t' samen spannen, en brengen vruchten voord
Die tot geen twisten strecken : maer tot de salighe yd ,
En om elck te verwecken tot ware' eendrachtigheid.

O Fr, enz.

9,

Wie kan u lof verkfeynen ? de Friesen io een stryd,
Verwonnen de Romeynen in Keyser Care/s tyd,
Jae sy bestormden Romen, oa namen 't ia dat 's meer,
Dies hebben sy bekomen, de guîde Yryheyd we'w.

O Fe, en?.

9*
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ia

Door liaei- manhaftiglieden, de Keyser Carel braef,
Hun Vryheyd, en oock mede syn halve Wapen gaef
Te voeren in haer schilden, met Pnvilegi van
Te leverx soo sy wilden, en suo 't liua best stond an.

O Fr. enz.

11.

O Friesland wilt beschutten u Vryheyd tot de dood ,
Laat niemant u ontnulten u Privilegiën groot,
Wilt u als mannen weeren , blyft stadigh by ' t ghebot
Van u wel-wyse Heeren , maar boven al van Godt.

O Friesche Aerd! recht edel Landt,
Die met het swaerd u vryheyd wandt.

Uit Lied kwam ons belangrijk genoeg voor om in dit
Friesch Jaarboekje medegedeeld te worden; ta meer , om-
dat de zoetvloeiende Minnedichter S t a r t e r (een Engelsch-
nian van geboorte en Boekverkooper te Leeuwarden) en zijn
geestige Friescke Lusthof bij het tegenwoordige geslacht
nagenoeg even onbekend zijn, als zijne liederea vóór twee
eeuwen te Leeuwarden , en elders in ons land, algemeen in
achting waren. Op eene andere plaats hopen wij dezen
Dichter en zijne werken weldra nader ta beschouwen.

• • . • • • • • • . W , E ,
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JNeara nin. ginst fen 't lot, steez grillig,
Jïin fonneyts, uin lock, ho sillig,

Ea folnieçke in sonder soer:
Meye bals'mé"
Mingt him als'me,

Ney 't besluwt fen 't Godsbestjoer.

Hier, wer alles swaeit in swinckets

Iz 't nin goud, al het er blincket;
Dornnen waecksje er oonne roos :

Het formeyfsen
De yerd docht smeylsen,

Het binn 't az dij rosen oorz ?

Leaflyck iz ' t , dat bornwelslreamen
Rollje lanz omblomme seammen ;

Mar wanneer her swoîjende yer
De ig forachtet,
In oerfrachtet,

Gean jae fen fordijlging swier.
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Prachlfol iz ' t , uwt tjuestre ligteu,
Op to sjean ney berg'ne higten,

Iett' mey sinne-goud omteyn;
Mar het schricken

Stuwe slicken
Yz trog 't dâll' , fen eangst forsleyn t

Roem de lânnen, wer oranje,
Wer cypres, olijf, kestanje,

Moerbey in granaetbeam tiert;
Wer de koeltjes,
Seft in soeltjes,

Ruvvzje ijn 't loaf, wer 't sjongkoor swîert.

Wer de groonnen schuwlje ijn blommen t

Wer uwl springwiels folie kommen
Beeckjes welle fen kristâli'j

Wer de loften
Htj mmelnoften

Ruwck-vijck aessemje ijo it dâll'.

Dar iz 't eack, dat de aefgroon suchtets»
Wijlzt him schrick in dead befruchtet,

In dat de eangstroe fenné dracht
De yerde bodjen
Dogt in schodjen,

In de dey foroorje ijn nacht.

Der iz 't eack , dat de ijngewânnen
Fenne bergen sîaenne oon 't bVânnen,

Wijlzt her tongerîuwd ontploft -.
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Gieáune àireatner; ,
Kei te tearneu,

jPijije er trog de ontreste loft.

Wa wij faeck locksilîig hiette,
"Wit oon sijn fortriet nin miette ,

-Oon sijn sorgen ig noch eyn;
Wiermen sluwpe,
Knáegje in kruwpe

Troggé borst, mey goud oerteyn,

Swiet mey 't wezze, îjn forst'ne rangen,
Fenne^ wrad yen eer te ontfangen.

Dl], foar 't hoaf, fen fierre, op 't pleyn,
Reez al foegët,
Nijgt in buwget,

Strgekt in streacket sonder eyn:

Mar wa flamrii't op keningstroanen; —•
î)e onrest nest'iet onder kroanen,

Schuwlet onder purpre-swier:
Oer dij twingje
't Lânroer, hingje

Swirden oon yen hijngstehier.

Romrae mantel, lange taebert,
Dij oer reg in schouders swabert,

Ridderkrjues in eerekroon
Stiet oerdeftig,
Proneket treftig ;

Dogt, mey kreft, de heagmoed oon:
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Mar dij klieuvvt op de eeretreppen,.
Sjocht de nijd in spijt her reppen,

Bodjen ta sijn fal om 't meast:
Wet de duvvnen, —•
Alp'ne kruwnen

Singe blixmepijlen 't earst.

Wa hiin sjocht mey goud oerstreamen,
Kin bejeartme rornme teamen,

Fjoerige easch forfolling' jaen ;
Oon s'qn wincken.
Kuren , flineken

Sjocht er mey ien rep foldwaen :

Mar dij 't jild rjn nacbt bemits'iet,
Schrület az yen nnnvz mar ritz'let;

Dij 't fortronwt oon 't sehorajend sât7

Siuwl by 't weagen-
Slaan sijn eagen

Net, der de eangst hira ze yepen hâd.

Ho wy yer in let eack tobje,
Wer wy' dey in nachl om slobje; —

Koene wy ta'n forst'ne-steat
Salme komme,
'l Keningdomme

Werzze uwz az yen fracht fen lead.

't Yerdscbc wird mey drift bejearre,
Meast meY moeyte in swil forgearre,

Oni'est hâd de wacht er oer
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By 't besitteu, —
In 't forlitten

"Fiert faek wanhoop ijn hef kloerv

Lil uvvz dan it beste hiette,
Het Gocîs Mn uwz la woe miette ;-.

Meer aef minder paste uwz net 5
't Lockbcpeaijen
Gong op S'chealjen,

Lijcker dan yen goudsmid het.

Lit uwz oon nin droambyld hingje,
Mar uwz hertsbejearten twingje;

Salmoermaujen jouwt uwz meer
As Al'xanders
G-Ioarjestanders,

Kresus rijckdom, Caesars eer.

Den si! de aefginst, dij it biente
Rotljen docht, az onder 't stiente

Fen it graef, uwz waepne hert
Net oermanje,
Oon mey'r ranje,

Seyneprealje sil er net.

Si. Jacobi Parochie. W. DE JONG, JACOBSZ.
18S7.



h (^dfitîina* van 3837*

(Oost- én Weslstellingwerver Dialekt^

jViien lieùi liè 'k dreitg' en wel in liuus,
Mieu ï oggé kaan 'k haost meeijen;
De boekweite is niet aal te pluus,
De knollen moe 'k nog zëeijen;
"Vau 't veurjâor ha 'k het lang' niet docht,
Dat mij mien laand zoo veule opbrogt.

't Was lange kaold , — doevv vreur 't zoo staark,
Krekt of er niks zol grnuijen ;
En nou ! — is 't niet en wonderwaark
Hoe we alles zeâggen gruuijen ?
't Is krek zoo vroo as aanders kloar;
De Heere is goed, — dat is nioâr woâr! —•
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Mien koenen geven fiks, en veur
De botter kon 'k goed beuren;
Zie loopen nou nog buten deur,
Doâr hezze 't noâ beheuren.
'k Hè grens geooeg; dat is en zâek r

Die veurdiel geeït én grooi vermâek.

Mien appelboomen bin zoo vol, —
De toekken kun 't niet dreeggen.
Mien skâopen geven vrij wat woll*
En lâomen as en zegen.
Mien wief en kienders, zond en staark ,
Doen deâglieks bliede mit mij 't waark.

Wat groote heer kan 't beter goàn
As mij, bij zoo'n gelok?
Wiet greàg wo 'k niit hora ommestoân;
Al he'k 't somlieds wat drok.
Ik eet reit smâek en sloâp goed uut,
Tot mij mien wieffien wakker tuut.

S. B.



Jjomer} rijkbegaafde zangers
Roemen uw aanminnig schoon,

Noemen, trots de pracht der lente,
U der jaarsaizoenen kroon!

Zomer! schat ik. uwe waarde,
Stort gij blijdschap in 't gemoed —•

Ook de barre en stuursche winter
Heeft zijn eigen schoon en zoet.

Winter! wie u stroef moog heeten —
Ik zing vrolijk u mijn lied,

Want hoe velerlei geneugten
Schenkt gij uwen vrienden niet!

(*) Voorgelezen in eene buitengewone winteravondverga-
dering van het Departement Leeuwarden der Maatschappij :
tot nut van 't. algemeen, va de maand Januari) 1838,
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Trekt de zomer ons naar buiten —
Ook de winter lokt ons uit;

Leent ons vlugge voglenwieken,
Waar het zoetst genot uit spruit.

Doet de vorst de wat'ren stollen
En bevloeren met kristal —•

Dan is 't leven en beweging,
Dan is 't kermis overal.

Van wat jaren, van wat kunne,
Van wat rang en levensstand,

Ieder zien wij ijswaarts snellen -
Met de schaatsen in de hand.

Ieder jong'ling vraagt een meisje ;
En die zaak is spoedig klaar:

En langs de ijsbaan zwieren luchtig,
Bont in meng'ling, paar bij paar.

Ziet ze rijden, ziet ze glijden
Met de vlugheid van den wind:

Ziet ze zwaaijen, ziet ze draaijen
Even zwierig als gezwind !,

Zijn er prijzen opgehangen,
Hoe veel rijders biên zich aan;

Hoe veel tenten, hoe veel vlaggen,
Hoe veel kijkers op de baan !
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Wat al pogen ! wat verinogen!
Welk een ijver! welk een kracht!

Met de vlugheid van de hinde
Wordt het rijden hier voibragt.

Wat zijn, Grieken! uwe spelen?
Wat is,, Rome! uw schouwtooneel?

Bij der Friezen ij s verniaken
Valt u luttel roenis ten deel!

Ziet die beide wakk're knapen
Biet der voog'len snelle vlugt

't Luchtruim klieven — ja , zoo schielijk
Als een pijl drilt door de lucht.

Ziet hen op hun' stalen wieken
Spoeden langs het ijskristal!

Elks verwachting is gespannen;
Wie den prijs behalen zal!

Weldra zien wij 't pleit beslissen;
De overwinnaar wordt begroet ;

En met eiken" nieuwen kamploop
Wint hij aan in fieren moed,

Nog een kamp, en 't is voldongen.
Ziet, reeds geeft men 't toeken aaaj

En daar snelt o_p arendsvleug'Ien
't Laatste tweetal langs de baan.
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Drijvend op der winden adein
Zweven zij langs 't gladde spoor j

En de vlugstgewiekte rijder
Streeft zijn makker weder voor.

Nog eens spant hij al ziju krachten
In , maar 't pogen is mislukt:

En de zuur gewonnen vruchten
Zijn door 's winnaars hand geplukt.

Opgetogen, vol verrukking
Snelt hij naar zijn woonplaats weer,

En bij zijne dorpgetioolen
Wacht hem nog verdubbelde eer.

Friezen ! in het seliaatsepi'ijden
Door geen volk ooit geëvenaard !

Uwe Jauw'ren, onverwelkbaar,
Zijn de wereld door vermaard.

Dan weer zijn het fiere rossen,
Die de spiegelbaan betree»;

Ypor de ligte slee gespannen
Reppen zij de vlugge leen.

Hoort daar eens de held're toonen
Van 't sehelklinkend belgereid,

Ziet op paarden — ziet op rijders —>
Alles ademt vrolijkheid.
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Iets ontbreekt! . . . . volmaakt zal 'l wezen,
Draagt de slee een' lieve maagd ;

Is 't niet, of den vluggen draver
Deze vracht het meest behaagt?

Ziet, hij trappelt op en neder;
Beurt den fier gekromden nek,

Rekt de forsch gespierde leden,
Trotsch op zijnen schoonen trek.

Is de vlag ook opgestoken
Langs hel schiu'rend sneeuwtapijt, —

Welk een aantal vlugge rossen
Aan den wedloop toegewijd!

Friezen! boogt vrij op uw' paarden:
Om hun' schoonheid, moed en kracht,

Om hun' snellen loop, door allen,
Die hen kennen, hooggeacht.

Schenkt een winterdag vermaken,
De avond brengt genoegen aan;

Doet voor ons, in vriendenkringen,
Uitgezqcht genot ontstaan.

Dan smaakt dubbel zoet het pijpje,
Dan bekoort de warme haard,

Dan bevalt ons dam- of schaakspel,
Omber- of quadrille kaart.
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Toonkunst! schoonste kunst der wereld,
Wie miskent uw edel doel?

Hoe verheffen uwe akkoorden ,
Uwe gangen ons gevoel!

Zwijgen thans de vederkorçu,
Dring' het woud geen toon meer uit,

Ons, ons streelt de sletn der zang'ren,
Bij het lieflijk maatgeluid.

Toon- en rede- en dichtkunst willen
Hier te zaam ten reije gaan;

Bieden ons, op 't naauvvst vereenigd,
Hare schoonste bloemen aan!

Winter , voedster van de kunsten ,
Bronwei van de zoetste vreugd ,

Gij hecht harten meer aan harten ,
Kweekt de liefde tot de deugd!

Waar gebrek en nood verkwijnen,
Staat menschllevendheid gereed,

Zij geeft warmte , zij verzading ,
En verzacht het grievendst leed.

Zomer! rijkbegaafde zangers
Roemen uw aanminnig schoon,

"Noemen, trots de pracht der lente,
ü der jaarsaizoeiien kroon !

10
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Zomer! schat.ik uwe waarde,
Stort gij blijdschap in 't gemoed

Ook de barre en stuursche winie?
Heelt zijn eigen schoon en zoet.

Winter I wie u stroef moog heeten -
Ik zing vrolijk u mijn lied,

Want. hoe velerlei geneugten
fSc'aenkt gij aan ons allen niet I

A. P I JONG-. W Z .



ÏETS OVER HET SCHAATSENRUDEX

DEK

F R I E l E N.

{Fragment van ten' brief.)

i n uwen laatsten mij bijzonder weikomen brief vraagt
gij mij onder anderen naar den uitvinder, naar den oorsprong
van het schaatsenrrjden. Vriend ! ik heb weinige woorden
noodig , om u daarop te antwoorden — ik weet het niet.
Misschien herinnert gij u hierbij wel onzen jeugdigen leeftijd,
en den Praecepior, wanneer hij zeide: nescio est brevi's lectio
en hetgeen er meer volgt. Evenwel kan ik u hieromtrent

mededeelen, hetgeen ik gelezen heb in Prof. L u l o f s

Reistogfjc met de Stoomboot naar Hamburg, welke op bl. 222
van het Eerste Veel het volgende schrijft: » ook voor de
kunst van T i a l f , de oud-Noordsche godheid, aan wie de
Scandinavische fabelkunde de uitvinding van het schaaisrijdem
toeschrijft, levert de vriendelijke Alster een geschikt looiseel
op." En hierop laat hij volgen : » onze vroegere bevallige
dichter S m i t s zong vanhetijsvermaakopden jRotfe-stroom :

10*
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Dan, dan ziel men groot eu kleen
Hier op ijï'ren vleugels zwieren,
Ais eau di'gten drom van mieren,
Woelend wemelen door een;
Op hst rinkelen der bellen
Fiere rossen , streng gespoort,
Moedig rennen langs dees' boordt,
Om elkaer verbij te snellen;
Met de bloem der jufferschap,
Die, gedost in bonte Ideeden ,
Schemeroogcnde, in de sleden
Juicht op 't klaet'rend zweepgeklap.

Zulke vertooningen xijn hier op en bij de Alster ook te
zien. — Ik durf het niet verzekeren, maar ik verbeelde mij,
dat de groote dichter K l o p s t o c k hier menig streekje met
zijne Friesche schaatsen gedaan zal hebben. Aan die soort
van scheuvels toch, gelijk men te Groningen de schaatsen
noemt, gaf K l o p s t o c k , luidens hetgeen G ö t h e hiervan
verhaalt, verre weg de voorkeur,"

Onder de genoegens, welke de winter medebrengt, ben
ik met u van oordeel, dat het schaatsenrijden behoort. Het
is niet alleen eene gezonde uitspanning, inzonderheid ook
voor raenschen, die een zittend leven leiden, en daardoor
in gevaar komen, om aan obstructies onderhevig te worden}
(waarom ook door sommige Heeren Geneeskundigen aan
zulke lijders het schaatsenrijden als eene heilzame ligchaams-
beweging wordt aanbevolen) maar deze uitspanning is tevens
voor de Friezen van een bijzonder belang. Als eene ijskorst
het water bedekt, dan snellen zij met gewiekte voeten daar»
heiien, of !:m) verschillende weekroarkten. te bezoeksn, of
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ter uitoefening van auu biiunji", oi um huiirjo üabestuuudôn
en goede vrienden een bezoek lu geven. In den afgeloopeir
winter, dien gij een' oua'e/weùcken wintor gelieft te noemen ,
werd dit geliefkoosd volksvermaafc door het weder en den
toestand van het ijs bijzonder begunstigd. Iïoe dikwijls zijn
mij de schoone regels van onzen grouten dichter T o l l e n s
voor den geest gekomen :

De wintervorst vierde zijn woede den loom.
En dempte met ijsschots het .neer en den stroom j
De veldvreugd verruilde met de ijsvreugd van plaats,
En meirtjes en sU'oointjes weerkaatsten de schaats.

en:
Zij rijden en glijden en snijden door 't ijs.
En ijlen en zeilen het spiegelpad grijs;
Hij snort haar vooruit met een zwierenden, zwaai,
En vangt haar weer op met een krassenden draai,

Zij streven eu zweven het baantje ten end',
En wiegen en vliegen in de opeoe tent,
En klinken eu drinken, en leggen reis aan,
En waaien en zwaaien op nieuw Jangs de baan.

hetwelk door den Heer E. H a l b e r t s m a dus van verre is
nagevolgd in zijn Y b e 1 in J e 1 k e , acf de boosk op it ijs,
geplaatst in het Fricsck Jierboeckjcn van 1833 :

Dear ried in gnap faam feu Suwâde nei sled;
Jae wie ris opstreakke sa tjep in sa gled;
Jae waaide in jae swaaide sa flink oer il wijd,
In ried mar mei a!Ie de .fammen om strijd;
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Jae wier sa fornirastig, sa prot in sa wijs,
în seag neî nin redens, in seag nei nin ijs;
üae glied er raar hinne, in tocht nearne net om , ,
It hertje dat wie har sa nommel in rom.

en :
Dear rieden se liinne as in foegel dy fljocht,
It lijearren in sjen wie har omtrint forîern,
De holle dy gonze in dy soeze dor fen.

Uwe opmerkingen over het scbaatsenrijden der Friezen
zijn gegrond. Verbazend is hunne vlugheid en snelheid.
Kaar waarheid zegt ergens de Hoogleeraar van K a m p e n :
>i geen volk ter wereld evenaart de Friezen in het schaat»
seurijden." Als zij de redens onder de voeten hebben, dan
snellen zij regt vooruit, en leggen veelal ieder uur afstands
in een kwartier af; al moeten zij nu en dan ook eens klai-
/icn, het vermoeit hen niet; is het ijs wat ronfelig, zij hou-
ckn evenwel streek, of zoo als H a l b e r t s m a zegt;

In krekt as in laam ijnne finne wol dogt,
Sa sprongen se oer dijkjes in roufels uut nocht,
In kamen se faminen in feinteu neil>y,
Dy swaaiden se in swongen se as lieppen forby.

is er soms een, die begint te Mouwen, dan beginnen dikwijls
ook de anderen te schreppen. » Het boerevolk," schrijft
K n o o p , » rijdt inzonderheid zeer sterk en vast. Het is
zeker, dat een goede rijder op één' dag wel driemaal verder
rijden kan, dan een paard op zijn hardst zoude kunnen
loopen. Het is ook meermalen gebeurd, dat goede schaaU
sunrijders op éénen winterdag al de ell' sleden van Friesland
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foezocLl hebben, doch dau moele» ze üefgeris iang vertoe~
ven , en het ijs moet goed en sterk wezen." Ook zegt hij i
» de buitenlanders, die uit bergachtige landen komen, staan
versteld, als ze dit rijden zien, en meenen bijna, dat het
toverij is, dat de meusclien zoo snel op twee smalle staafjes
van ijzer onder hunne voeten kunnen voortkomen, ja, als
vliegen." Mij komt hierbij in de gedachte het Epigramma
van G r o t i u s op de Schaatsen, hetwelk gij in v a n W a 1-
ré ' s Hcidéblaemen, 2de Deel, dus fraai vertaald vindt:

Zie dit Neeriandsch winterwonder, dat, met ijz'ren zooien aan,
Over't water en geen water voort doet gaan en niet doet gaan.

Gij hebt zekerlijk wel eens van A d a m hardrijder gehoord.
Er is een spreekwoord van hem, luidende: » dat is ninbean
Y/irdig," sey Adam, en sprong oer 't sool. Toen hij namelijk
eens op schaatsen rijdende bij de Oude Schouw gekomen
was, eene opening of zoogenaamd sool, ter breedte van twee
en twintig voeten, sprong hij, zonder in zijn rijden gehin-
derd te worden, daarover henen , en reed , zonder van streek
te veranderen, verder voort. Toen iemand hem zijne ver-
wondering hierover te kennen gaf, antwoordde hij : dat is
nin bean ivirdig. Ook verhaalt men van zekeren F o k k e,
die het nog nooit tegen iemand in hardrijden verloren had,
dat hij eens, geheel alleen, bij avond in den maneschijn
reed, en, de schaduw van zijn eigen ligchaam ziende,
meende, dat hem iemand op zijde kwam, die hem voorbij
wilde rijden. Hij deed derhalve zijn uiterste best, doch —
zijne gewaande partij bleef hem bij. Eindelijk bereikte hij
eene brug, en nu miste hij zijnen mederijder —-de schaduw
volgde hem niet ouder de brug. F o k k e , die nog nooit
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met iemand had gereden, die zóó zijne partij was, hield
dezelve nu voor memand anders, dan voor den duivel, die
op het oogenb'iik, dat hij hem verliet, over de brug was
gesprongen. In drift riep hij uit : dat kesie wuwn dyvel!

Ik behoef u niet te zeggen, dat het in den jongsten win»
ter aan hardrijderijen op schaatsen in Friesland weder niet
ontbroken heeft. Uit veîe deel ïk u iets omtrent de eene en
andere met een enkel woord mede. Dit nationale Friesche
voiksvermaak had te Leeuwarden plaals den 15 Januarij op
de noordzijde der stadsgracht. De prijs en premie beston-
den uit een gouden horologio en een zilveren tabaksdoos.
Da baan was lang 182 JSIedsrlandschc ellen, en deze werd—•
verbeeld n die snelheid •—• door den overwinnaar (er wareu
48 uitmuntende rijders) binnen 16 sekonden afgelegd. Op
de Joure werd, den 29 Januarij , door 'éénen man en ééne
vrouw achter elkander, gereden, en de baan, lang 143 el ,
door het snelstriidend paar, in 16 sekonden afgelegd. Op
de hardrijderij, den 16 Februaiij , bij het Heerenveen, ge-
houden, kampten slechts 16 mededingers om den prijs,
welke tot dezen wedstrijd opzettelijk waren uitgenoodigd,
alleu eerste meesters in hunne kunst, die vroeger reeds prij-
zen of premiën hadden gewonnen, fîadt gij er bij tegen-
woordig kunnen wezen, gij zoudt u verwonderd hebben
over de verbazende vlugheid, moed en kracht, door deze
rijders aan den dag gelegd.

Te Harlinqen werd een wedloop op schaatsen gehouden
den 30 Januarij, Daaromtrent vond men in de Leeuwarder
Courant van den 6 Febr. 1838 het volgende berigt, 't welk
ik hier voor u afschrijf. » De veelvuldige hardrijderijen op
schaatsen , gedurende den winter in Friesland plaats gehad
hebbende, gaven aanleiding, om bij den schitterenden wed-
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loop op schaatsen te Harlingen, dei) 30 Januari) 1. 1. de
volgende vergelijkingen te maken: daar F. U. H u i z e n -
s t r a , van Terzooi, tot twes malen, de lengte dei' baan
van 160 Nederl. e!, binnen den korten tijd van 14 sckonden
heeft afgereden, zoo zoude men (indien het mogelijk ware
met dezelfde snelheid voort te rijdeo) de kortste afstand der
navolgende plaatsen, volgens geographische opgaven, kunnen
afleggen:

die van Harlingen naar Leeuwarden in 0 uur 32 min. 15 sec.
» » » » Groningen
» » » » Amsterdam

» Pari/'s
» Londen
» kaap Vaarwel

(in Groenland) » 73 » 27 » 30 »
Om ook den zeeman een duidelijk denkbeeld van deze

buitengewone snelle vaart op schaatsen te geven, zij gezegd,
dat de vliegende vaart van den gewezen kotter de Snelheid,
gevoerd door wijlen Kapitein D o o i t z e n H i n s t , bierdoor
verre weg in snelheid is overtroffen, daar dit vaartuig (vol-
gens getuigenis van bekende zeelieden), 15 mijlen in eene
wacht heeft afgelegd, terwijl H u i z e n s t r a , op schaatsen,
meer dan 22 mijlen in de wacbt zoude gemaakt hebben ;
zoodat door deze vergelijking de snelheid vasi het rijden op
schaatsen, de snelheid van het zeilen met schepen verreweg
zoude overtreffen."

Hebt gij lust om het na te rekenen, vermaak er u meê
enz. enz. — Kaleas.

18,5T38. A. WASSENBERG-H.



IN DE I 4 d e EEUW.

In een boogsl zeldzaam Werk, getiteld: de proprieteilen
der dingen, oorspronkelijk in de Latijnsche taal geschreven
door B a r t h o l o m a e u s de G i a n v i i l a , bijgenaamd den
Engehckman, geboortig uit het Graafschap Suffolk, en die
omstreeks het jaar 1360 bloeide, en wijsgeer en natuurkun-
dige was; — van weik Werk de eerste Nederduitsche uit-
gave in liet jaar 1479 te Haarlem, de tweede in 1485 ver-
scheen , — leest men het volgende over Friesland en de
Friezen:

Hij beschrijft de Friezen als een volk » starek van leden
ende van craiten , schoon van ligchame, wreed van moede
ende seor doende in den velde met de lancen ende yseren
gheschut.

Het landt is effen, vol van weiden ende van grase, ende
si en hebben gheen boute ende daervoer baraen si torf ende
koeschit eude ossendrek , die ghedroegt is.
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Het is een vry volk ende si en syn van glwe» Heer be-
dwongen. Ende si aventuren haer Ivf dhikwyls, op dat si
vry bliven sulleu. Eude si hebben liever te sterven, a!s dat
si bedwongen souden sqn, ende daerom worpen si de Rid-
deriycke weerdigheyt weg, ende de vrotnde laden ende iaten
si onder haer nyet verreysen.

Si minnen suverheyt van seden ende si houden haer suver
ten ent si volwassen syn , ende daerom winnen si vo'.slagene
ende starcke kinder. Ende si drincken boven maten seer
van eenrehande dranck, dat men bier hiet."

W.



^•Wcfjfen en (jfsg^rettfon*

Verlrouwen op God is morgenrood, het droogt alle
tranen, die in den nacht geweend zijn.

In de traan, dia eone gevoelvolle ziel weent, straalt de
regenboog der liefde; uit de.traan van den huichelaar blikt .
eene donkere wolk, die een onweder dreigt.

De meeste menschen verdragen met christelijk geduld al
het ongeluk, dat —- anderen treft.

Onze tijd is rijk in wetenschap en sluwheid, maar arm in
tnenschen. {Aanmerking van een' doofstomme.)

Hebt gij niets meer dan rijkdom , dan zijt gij onuitspreke-
lijk arm.
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Onregtvaardig goed is een kankergezwel, dat ook het
eerlijk verworvene wegvreet.

J

De dood ontneemt den gierigaard zijnen God, zijnen he-
mel en — zijne zaligheid.

Onder de aarde is veel donkerheid, op de aai'de een ijdele
droom, daar boven slechts licht en waarheid.

De onschuld wordt verdrukt, maar niet vertreden; haar
« inwendig leven is eeuwig.

Met zich zelven tevreden te zija en weinig te behoeven —
dat is de ware, blijvende rijkdom des menschen, een schat,
die alle schatten overtreft.

Wees weldadig! Heden nog moet gij het zijn, want mor-
gen kan het reeds te laat wezen.

V?.





Bij den Uitgever cle%es zijn nog voorhcuukn:

Eenige Exemplaren

DER ORIB EERSTE TAARG-ANOEN

j VAN DEN

FRIESCHEN VOLKS-ALMANAK,
welke tegen den geringen prijs van 40 Cents , voor

iederen jaargang, zijn verkrijgbaar gesteld.


