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AAÏf BEN

Mr'wscfjm ^olü-Witmnd

!N HST PEËI.D VAN EENEJT

R E I Z I G E R ,

IER GELEGENHEID VAN DESZELFS VUFDEH JAAUGA58

VOOHKESTELD.

'k Aie, Reiziger! u, die, bij 't ivissien der zonnen,

Gewoon aan 't verwisslen van tooi en van kleed,

Reeds viermaal den jaartogt, met moed, hebt begonnen,

Vernieuwd van gewaad, weer ter afreis gereed;

W^elaan nu, hervat gij die loophaan vrij weder ï

Maar paucis te yolo *), zet even u neder.

Verleen mi) uw aandacht: Gij komt, op uw veis^

Bij mannen en vrouwen, in allerlei kringen;

In huis en in hof en in stulp en pahis,

*) Ik wil u een geinig zeggen,



Terwijl u kier wijzen, daar dwazen omringen, —.

JVu stijve geleerden, dan vrienden van luim,

In 't meten vau lof en berisping wat ruim,.

J{icr zu!t gij er zien, die niet gretigheid azen

Op i'riesche Geschiede?iis, Oudheid en Taal; —<

Haar, die er, ais onzin, op smalen en razen,

Versiiiicerd op schriften, vol unndrige praal;

iVw, ('ie niet dun sca,nelend pijza verlangen,

Ka dan 'ii^er, úie 'l schociie verrukt van uw zangen»

Gij kent mi); ik hang aan inlieemsch noch aan vreemd;:

Gij ived het, ik houd niet van veinzen of drauijen;

'k 'f'evj'nei, wat naar list of laa-jharcifjiieid zweemt,

E;» haa! hei, viel: alle de winden te waaijen; —

3n toch is 't mijn leus: » Niet te vroom, niet te boos

» INieL ai te rcglvaardig, niet al te godloos.' '

lyel nv dan, zoo ver het {teen veinzen, geen krenken

Vereischt van uw waarde, uw inwendigen zin,

Schik dan, naar 't verschil in ijtvoehn en denken,

Bij hen, die den loeijaag u oop'ntn, wat in:

Het doel van uw komst, en liet wit van uw streven

f\v toch. om aan allen voUloening ie geven*

C';;ii.'ek, Huil int wroeh'n uz pmnen ontsloot;

Xitoai op van voormalige burgten. en schansen*



Van helden, door trouw en door dapperheid groot

Fan wijzen en tallen-, omlauwerd met kransen;

Waar zorg, dat ge in vlugtige trekken het biedt:

Ttïen wil de gerekte beschrijvingen niet.

Boet liefde voor een van de deftigste talen,

Met Friesch, zoo welluidend, zoo krachtig, zoo sekoort-

U soms haar beminnaars op -proeven onthalen;

Spreek zelden 't; — te hard is voor velen haar toon;

Zij wijkt, met haar volle, haar rollende accoorden,

Bij dezen, voor Gallia's ivindrigc woorden.

Ontboczemt gij zangen, geperst door den drang

Tot' zingen, verlies u niet lang in die toov.cn;

Meer telt men uw verzen, elan 't schoon van uw zang

Voldoet aan de schaar der prozaïsche zonen:
Maar zwijg niet: gij went aan uw zangen htm. oor.

En eens dringt uw toon in verrukking hen door.

Onthaal ook somwijlen, om zinnen te strelen

En harten te hoeijen, die 't teedere roert,

Romanzen, balladen, verdichte tafreelen,

En tvat de verbeelding verrukt en vervoert;

Z<oo zal er geen woord aan de knapen ontglippen.

En hangen de maagden vol drift aan uw lippen,

Verschijn niet ie iveid-sch* niet te zwierig geklad;



.Dan toch zou uw komst zich tot enkhn bepalen,-

Maar ook niet te nedriy, te sober; gij weet

De -mantel doet vaak op den reiziger smalen ;

En schoon ook het kleed tot den man wel niet doei,

Men eert toch zoo dikwijls het hoofd om den hoed.

Of is 't u ie veel, om voldoening te geven,

Aan 't geen ik verlang, reeds ter afreis gereed, —•

De verdre volmaking blijv' 7t wit van uw streven-,

Zoo vaak gij, op nieuw, uwe loopbaan betreedt;

Dan zult gij steeds meer door uw' omgang bevallen,

En rijst gij in gunst en in achting bij allen.

Ziedaar wat de zucht voor uw' opgang u biedt,

Ten gids op uw togt, tegen klippen een baken ;

Bevalt echter 't eene of het andere u niet; —

't In magnis voluisse *) toch zult gij niet wraken:

'k Voldeed, door dees reednen te ontboez'men, den cisch

Mijns harten; vaarwel nu ; geluk op de reis !

St. Jacobi Parochie, W . DE JONG, JACOBSE.

December 1839.

*) Een ernstige wil ten goede,
Men Uzi voluisse als een Amphibrachys u - vendus yo-luis-se»



XCfflINKLïJfi GESLACHT»

ZIJNE MAJESTEIT

WIIIEM,
•KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN OKANJE-NASSATT,

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

Geboren te 's Gravenhage, den 24 Augustus 1772, den 6
December 1813 erkend ais Souverein prorst der Vereenigde
Nederlanden, en den 16 Maart 1815 geproclameerd lot Ko-
ning der Nederlanden. Gehuwd deo I October 1791 met
H. K. H. Mevrouw de PRINSES FREDE1UKA LODTSA
WILHELMINA VAN PJÎUISSEN , 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

I. WILLEN FREDERIK GEORGE LOBEWIJK,

PRINS VAN OHANJE, KROONPRINS DER NEDERLANDEN.

Veldmaarschalk-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

AJWA PAULOWNA ,

GROOT-VOHST[N VAN Pitrsi/ANn, Zuster van Z. K. en K.
Majesteit NICOLAAS I, Keizer aller Russen, Koning van Polen,
Geboren den 19 Januarij 1795. Uit dit Huwelijk zijn geboren s



;•.. 'Willem Ahtander Paul Frederik Lodewijk, Kolonel
van de lnfanterij (&G.K.J, te Brussel, den 19 Fe-
bi'uarij 1817;

2. 1i' Wem Alexander Frederik Conslanüjn Nicolaas Michaet,
Kolonel van de Inianlerij (ffG.K.), te Soesldijk, den
2 Augustus 1818;

3. Willem Frederik Hendrik , Adelborst van de eerste
klasse, te Sosstdijk., den 13 Juaij 1820;

4. Wühdmina Maria Sophia Louisa, Ie 's Gravenhage ,
den 8 April 1824.

II. WILLEM FREDERIK KAREL,
PRINS .DER NEDERLANDEN, Admiraal van 's Rijks"Vloot

en Kolonel-Generaal van de onderscheidene Wapens der
Landmaat. Geboren den 28 Februarij 1797. Gehuwd den
21 Kei 1825 met

Hare Koninkli jke Hooghe id
LOUISA AVGïïSTA WILHELMINA AMALIA ,

PRrssrs VAK PEUISSEN , Dochter van Z. K. Majesteit
FErniliiK WILI.Î'M Hl, Koning van Pruissen. Geboren
den 1 Februarij 1808. Uit dit Huwelijk zijn geboren :

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

2. JWülem Frederik Nicolaas Albert, te 's Gravenhage,
den 22 Augustus 1836,

III. WILHELMINA FREDERIKA LOUISA CHARLOTTA
MARIANA'E,

PRINSES DER NEDERLANDEN , geboren den 9 Mei 1810,
gehuwd den 14 September 1830, te 's Grarenhage, met

Zijne Koninkl i jke Hooghe id
F REDE RIK HENDRIK ALB.ERT,

PRINS DER PRUISSEN, Zoon van Z. K. Majesteit FREDE-
RIK WILLEM III, Koning van Pruissen. Geboren den &•
Qctober 1809.



Het jaar na de geboorte onzes ïïeereo J. C. l ïfyiO

G-rieksche Jaartelling » 73'Ï8

Wereldscheppiug, naar onze tijdrekening , 5781-i

Jaar der Joden , beginnende den 30 September , 5601

Sedert den Zondvloed . , „ 4033

De Juliaansche Periode » „ 6553

De stichting van Rome . , , 2593

Jaar der Turken, beginnende den 7 April , 125G.

De verwoesting van Jeruzalem . » , 1765

Ka de uitvinding der Uurwerken » . , 844

Ka de stichting der stad Leeuwarden • , 650

Na de uitvinding van het Kompas . . 580

Na de uitvinding van de Boekdrukkunst . . 417

Sedert de Hervorming . . . . 323

Sedert de Unie van Utrecht . . . » 261

Ka de Pacificatie van Gent . . . » 254

Invoering van den Gregoriaansclien of nieuwen stijl 258

Na de Akadeniiestichting van Franeker » . 255

Na den Muusterschen Vrede , , . Î 92

Na de oprigting der Maatschappij : tot nut van 't Algemeen 50

Na de vereeniging van Nederland met Frankrijk 30

De herstelling der Nederlanden . . . 27

Na den slag bij Waterioo . „ 25

Het koningrijk der Nederlanden . . . 24

Na den afval van België . . . . 10



BE JAARGETIJDEN.

De Lente begint den 20 Maart, 's namiddags 1 uur.
De Zomer begint den 21 Junij , 's morgens 10 uur.
De Herfst begint den 22 September, 's nachts 12 uur.
De Winter begint den 21 December, 's av. 5 uur 30 min.

QÜATERTEMPERS.

De eerste den 11, 13 en 14 Maart.
De tweede den 10, 12 en 13 Junij.
De derde den 16, 18 en 19 September,
De vierde den 16, 18 en 19 December.

CHRONOLOGISCHE CIRKELS.

Hel Guldengetal • .' . 17, i De Roorasche Indictie . 13.
De Zonne-Cirkel . . 1. | De Epacta : . . . 26.

De Zondagsleltcr E , D.

BEWEGELIJKE FEESTDAGEN.

Septuagesima . . . . . 16 Februari).
Jsileioe Vastenavond „ * . ; 1 Maart.
Aschdag . . . . . . 4 Maart.
Groote Vastenavond . <, . . 8 Maart.
Paschec • „ » . . . 19 April.
Christus Hemelvaart . . . . 28 Mei.
Pinkster . . . . . . 7 Junij,
ÏL Drievuldigheid . . . « 14 Junij.
II. Sacraœentsdag . . » . . 18 Junij.
Kruisverhemng . . . . . 14 Septemb.
Eerste Advent . . . . . 29 Noverob,

Tl e acblPA"jnt<;>' of vlfiescnlijd duur! 3 wekçn»



FEESTDAGEN.

Hester (Vastendag) . . . 18 Maart.

Purim (de loling van Haman) . 19 Maart»

Paseba . . . . . 18 Aprü.

Pinkster . . » . . 7 Junij.

De inneming van Jeruzalem . 19 Julij;

De versloring van Jeruzalem . 9 Augustus.

Nieuwjaar . . . . . 28 September, 5601,

De moord van Gedaljali • . 30 September.

De groote Yerzoendag . •• « 7 October.

Loofhuttenfeest . . . . 12 Oclober.

Vreugde der Wet . . . 20 October.

De vernieuwing des Tempels , 20 December,

NIEUWE-MA AKS-FEESTEN.

S c h e b a t . . . . . . 6 Januar i} .
A d a r . . . . . . . 5 F e b r u a r i j .
V e a d a r . . . . : » , 6 M a a r t ,
Nisan 4 A p r i l ,
Ja i r . . . . . . . 4 M e i .
Si van . . . . * > . 2 J u n i j .
T h a m m u z . . . . . . 2 J u l i j .
A b 3 1 Ju l i j .
El la l . . . . . . . 3 0 A u g u s t u s .
T h i z r i . . . . . . . 2 8 S e p t e m b e r .
M a r c h e s v a n • . . . . 2 8 O c t o b e r .
Chis l i euw . . . . . . 2 8 N o v e m b e r .
T h e b e t . . . . . . 2 5 December , -

A2



•1 K L I P S E Ke

în dit jaar zullen er vier Eklipsen of Verduisteringen op
den Aardbol kunnen gezien worden, a!s: twee van de Zon
on tweo van de Maan, zijnde bij ons alle onzigtbaar.

Bc eerste van de Maan, den 17 Februari), bij ons onzigt-
laar, maar is te zien in het grootste gedeelte van Azië,
Nienw-îioiiand, de Stille Oceaan en liet westelijk gedeelte
van Noorcl-Asncrika, kunnende het einde ook nog in liet

midden — - - .
zal bijna 4-ï duim over de zuidzijde verduisterd worden.

Î3e tweede van de Zon, den'4 Maart, bij ons onzigibaar,
mans- is te zien in het grootste gedeelte van Azië, bet ooste-
lijke gedeelte van Rusland en een klein gedeelte van Afrika.
Het hcrái van de algeraecne verduistering 's morgens 1 uur
50 min Öen het einde' 6 uur 53 iniu. De Zon zal ringvormig
verduisterd worde!).

Da derde van de Maan, den 13 Augustus, lij ons on-
'•ietbaar, ma*r îs te zien in Amerika, de Stille Oceaan en
de Groote .Zuidzee. Het begin naar onzen tijd 's morgens
6 uur 12 min., het midden 7 uur 46 min. en bet einde 9
uur 12 min De Maan zai 11- duim over de ïioordzijde ver-
duisterd worden.

De vierde van de Zon, den 27 Augustus, bij ons onzigi-
baar , maar is te zien in het zuidelijk en oostelijk gedeelte
rru Afrika, àe zuidelijke hoek van Arabie en bet zuidelijk
er-dceito van Nieuw-lïolland. Hot begin van de algemeene
verduistering 's morgens 4 uur 27 min CD het einde 9 uur
:i" min,- Ds Zon zaf totaal verduisterd worden.



'SAÜi 0AI1IJ, Louwmaand.

«s
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
N.
E.

v.L.

tfir
Vtfcörea'.

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

i

Feestdagen en Merkwaardige Gcbeurlcm

Nieuwjaar. Coru. Ketersa. Hoofl güslorv.
S. .Dekcraa gestorven,
H. Bouricius gestorven te Franeker,
Felle brand te Slavoreu,
Begin van den harden winter van het jaai
H. 3 Koningen. L . Bos gestorv. te Franek.
Da wachters van Jupiter ontdekt,

sso.:.

162 t
155&

1709
171'?
1810

Slavenhandel bij de Franscheu afgeschaft 181?
St. Juliaans vloed,
Strenge koude in Nederland,
G. Vitringa Jr. gestorven te Franeker,
de Post Epiphama. Prinses Anna gestorven
Koppermaandag. Rlenno Simons gestorven
K. van Baerle gestorven te Amsterdam,
Pruissen tot een Koningrijk verheven,
Marcellus vloed,
Boxumer slag.;
Hendrik GasimJr geboren ts 's Gravenhage
2e PostEpiph. -Anna Paul. Kroonpr. ge fa.
Albert vao Egniond verslagen,
Igo Galama te Bulsward vermoord,
Seerp Galama gestorven,
De Oldehoofster kerk te Leeuward. stort in
De zoon van Wiliein I naar Spanje gevoerd
Wjllem, Gr. v. Hoil., door de Friez. doodg.
SeP.ïipipk.Comniilé van Herstel te Leeuw.
Bern Fuilenius gestorven,
Karel de Groote gestorven te Aken.,
Unie van Utrecht,
Vlunstersche vrede,
T. van Aylva gestorven,

1740
1723
1759
156 i
Iti'éi
1700
1219
j 585
1657
i7ü5
II68

I5SÏ.
157!)
15(58
1255
1730
16.T7
814

1579
1648
17Ü5

M, zaturdag den 4', 's avonds 9 uur 44 min. joden Steenb.
K. zondag
M. zondag
K. zondag

den 12, 's morgens 8 uur 21 min. in den
den 19, 's morgens 0 uur 57 min. iu den K
den 26, 's namidd. 1 uur 58 min. in den Sc

.Zere /» afe« Waterman, dat 2d, op te 7 uur 5-'i min. ,
ie h uur 6 min.

Ham.
.•eelt.
iorji..

onder



FEBliUAPJJ , Sprokkelmaand.

N. M, maandag den 3 , 's namidd. 2 uur 22 mm. in den Waterm.
E. K. maandag den 10, 's avonds 4 uur 28 min. in den Stier.
V. M. maandag den 17 , 's namidd. 2 uur. 17 min. in de Leeuw.

Maan-Eclips, onzigtbaar.
ïi. îî. dinçjsdag den 25, 's voorin. 11 uur 14 min. in den Schutt.
Zon in de Vissch,-, dm '20, op te 7' uur. h min., ond. tt h uur 56 rn.

Kj

~ï
2

4
5
6
1
8
9

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

JJcigcu
der

Maand.
Zaturdag
Zondag
Maaudag
Uingsdag
Woenöua;-.;
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
üiugsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Uingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen.

Prinses Amaha verf. E. Epkema gestorven
Maria Lichtmis. Aardbeving in ]NederJand
Graai' Willera valt in Friesland,
Groote overslrooming,
Hst kasteel te Harliugen overgegeven,
Sixtus Hemmema geboren te Uerlikum,
Burgwerd geplunderd,
De Roomsche Geestelijken verl. Leeuw.

1832
1602
1398
1825
1580
1533
1580
1580

Ueed. inea over zee van Harling. naar Aiast.1608
Feslus Hommîus geboren,
Herstel van de Representanten,
ïi. van Baerle , geboren te Antwerpen ,
Wülem III tot koning van Engel, verheven
Paul Wurtz Veldmaarschal der Nederland.
Cunerus Petri gestorven,
Sepiuag. Hardr. op schaatsen te Heerenv.
Eeuwig Edikt van Philips I I ,
J. M. Baljée gestorven te Batavia,
Jo. Phocylides geboren te Holwerd,
A. Chaudoir gestorven te Haarlem,
Einde van den strengen winter van
Zware brand te Holwerd,
Sexagesima. L. van Aitzenia gestorven,
Domin, Arnmaeus gestorven ,
11, JWathias. S. Stijl geboren te Harlingen ,
Napoleon verlaat het eiland Elba ,
A. Ypeij gestorven te Leiden,
Zeeslag van Tromp bij Portland,
Hevig oproer te Murcia,

1576
1796
1584
1686
1662
1580
1838
1577
1823
1618
1824
1838
1515
1669
1637
1731
1815
1820
1653
1820



MAART, Lentemaand*

JJayen
| der

Maand.
11 Zondag'
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

24]Dmgsdag
251 Woensdag
26
27
28
29
30
31.
TM

Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
!vl urAûncrir

i
i

Feestdagen en Merkwaardige Gtbeurtcá

KLCastenav.ycvb. v. guarant.tuss.Pr.e.ïN
Gustaaf, koning van Zweden, gestorven
öiristiaan VII, koning vun Oenom. gest
jhchdag. Berlijn door de Russen bezet,
C. Stapert gestorven te Spiers,
's Gravenh. door M. van Rossiira gepluad.
Paus Gregor. Vil doet tiend. IV in den bau
Gr. VasUnav. Will.Vgcb. 1748; w.Stadh.
Afschaffing der Inquisitie ui Spanje,
Einde van den strengen winter,
Quatertemper. Nap. huwt met Maria Louisa
De Graaf van Oostervant belegert Stavoren
Quaiertemper. Beiisarius gestorven ,
Quaiert. iïarel II verkl.den Staten den oorî
Reminisc. De Fransen, bel.Bergen in Heneg
Pruissen verklaart den oorl. aan Frankrijk
Inwijding der Utrechtsche Hoogeschool,
Napoleon belegert de stad Acre,
GrooLe Pier overwint de Saksen,
De Hertog van Eugliien doodgeschoten,
De Oostenrijkers bezetten Lyon,
Qcidi. N. Lobry gestorven te Leeuwarden ,
Jer. de Boscb geboren,
Paul I , keizer van Rusland gestorven,
MariaBoodsck, De Fransen, bij "Vitri gesi.
D.H.Beucker An'dreae u;eb. te bt.Anna par.
Algemeene Vrede te Amiens,
Aardbeving op Java,
Laetare. Van Groaneveld gevangen gen.
Ontdekking der kaa?> : de goedo Hoop,
Aardbeving in de Nederlanden ,

.1043
i7üa
i808
1813
1573
1528
WSi)
1766
1820
1740
181«
1393
565

1665
1691
1813
Ï636
I7Ö9
1515
1804
1815
1818
Î740
1801
1814
1772
1802
1818
1623
14SÜ
176]
-f

Zon-Eclips , onzigtbaar.
E. K. dingsdag den 10, 's avonds 11 uur 32 min. in de Twee),
V, M. woensdag den 18, 's niorg. 4 uur 55 min. in de Maagd,
L. K. donderdag den 26, 'smorg.7uur5niïn. inden Steenbok,
Zon in den Ram, d. 20, op en ond. te 6 uur. Nachtevcn.;Lctitcbc%.



APRIL, Grasmaand,

R!

~1
%

L
5
6
1
8
9

10
11
12
13
"14
15
16
17
18
"!!)
20
t i*

';*>.

23
24
25
26
27
28
29
301

JJaqen
der

Maand.

Woensda g
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zutureiag
Zondag
Maandag
DÏDgsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrij dag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen.

De Briei ingenomen,
Karel de Groote geboren,
Hufaert Duifhuis geboren,
Aardbeving in Nederland,
Judica. Aardbeving in INederiand,
4, L. Lavoisier geguillotineerd,
let klooster te Aalzum verbrand,
\anslag op Sneek,
Maria Louisa gestorven te Leeuwarden,
rlugo de Groot geboren te Delft,
Jtrechtsche Vrede,
Palmzondag. Konstactïnopel ingenomen ,
Catiiarina de Medicis geboren,

1572
742

1581
1640
1530
1794
1521
1492
1765
1583
1713
1204
1533

jodewij ken Hendrik van Nassau sneuvelenl574
Willera I te Leeuwarden,
Witte 'Donderdag.Willem I geb. te Dillenb

1581
1533

G. inrijd. R. Jeigerbuis gest. te ArasterdamlSOG
ïpo Liauckarua gestorven, 1535

PjisciiEN. Lord Byron gest. te Misso1onghil824
Tir.PjtASD. Opst. te Alphen tegen de Fr.
afkondiging van liet 12jarig bestand,
. vau Heemskerk sneuvelt,
îaurits van Nassau gestorven te 'sHage
3. Eisnia van der Biidt gest. te Fraueker ,
3. van Bcverniock geboren te Gouda,-
Quasirnog. '200 huizen te Boisward afgebr.
an van der Biidt gestorven te Franeker
Napoleon vertrekt uaar Elba,
Aftogt der Pruissen uit Nederland,

1813
1609
1607
1625
1831
1614
1475
1791
1814
1788

Laadsd. te Stavoren tegen Karel den Stoute 1470

N. M. donderdag den 2, 's namiddags 3 uur 44 min. in den Ram.
K. K. donderdag den 9, 's morgens 6 uur 45 min. in de Kreeft.
V. ÏVï, donderdag deu 16, 's avonds 8 uur 18 min. inde Weegs.
L, K. zaturdag den 25, 's morgens 0uur I 1 min. in denWaterai.
Zon iu den Stier, den 20, op te i uur ol min., onder te

7 uur ,? min.



MEI, JJloeimaand.

~ï2
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.
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
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag

.Feestdagen en Merkwaardige. Gebeurtenissen.

SI.Pkil. en Jac. Don J. v. Oostear. te Bruss
Groninger turf brand,

.1577
1687

Miserie. Kruisvind. Verb.v.O.enWcstergooi399
A. M. Schuurmans gestorven te Wieuwerd
Slatius en anderen onthoofd,
Ptoffie door Karel V ingenomen en geplund
\anslag van Wiliem Lodevvijk op Steenwij]
Wigle van Aytta gestorven te Brussel,
Napoleon vertrekt naar Rusland,
Jubilale. Veldslag bij Lcdi,
árjen Boelofs gestorven Ie Hijum,
A. E. van Haren gestorven,
Oldenbarneveld onthoofd ,
Overwinning op de Hollarsdsche vloot,
DideriklV, Graaf van Holland, gestorven
G. Vitringa Sr. geboren te Leeuwarden,
Cantate. Jan Corver gestorven,
Inneming van Boisward ,
Wiliera III gestorven,
De Eiierschans belegerd,
Oproer te Hoorn,
De Tempeliers uitgeroeid,

1678
1623

. 1527
d.592
1677
1812
1796
1828
1717
1619
1515
1048
1659
1716
1516
1702
1664
1470
1312

Adoif van Nassau sneuvelt bij Ileiligerlee 1568
Simon Stijl gestorven,
Zierikzee verklaart zich voor Willem I ,
Scherne Wybe doodgeschoten,
De admiraal van Kinsberger; gestorven,

1804
15721
1482
1819

CHÄ.ÄBj/j?i/;'".Verb.t.d.Binn.e.Bmteudiikl5'25
Verdrag tuss, de Scliieringers en Yetkoop.
De Franschen in Hamburg ,
Exaudi. P. P. Rubbens gestorven

1305
1813
1640

N. M. zaturdag den 2 , 's morgens 0 uur 30 min. in den Stier.
E. K vrijdag den 8 , 's naroidd. 3 uur 14 min. in den Leeuw.
V. M. zaturdag den 16.'svoorm. 11 uur 54 min. in den Schorp.
L. K. zondag cien 24, 's naraidd. 1 uur 48 min. in de Vissclien.
3V. M. zondag den 31 , 's morgens 7 uur 38 min. in de Tweel.
Zon in de Tn'eel.t den 'îà, op te 4 uur 2 min., ond, te 7 uur 58 min.



JUNIJ , Zomermaand.

E. K. zondag den 7 , 's morg. 1 uur 40 min. in de Maagd.
"V- M. maandag den 15 , 's raorg. 3 uur 13 min. in den Schutter.
L, K. maandag den 22, 's avonds 11 uur 54 min. in den Ram.
N. M. maandag den 29, 's namidd. 2 uur 22 min. in den Kreeft.
Zon in den 'Kreeft, den 2,-;, op ie 3 uur 38 min,, onder te8

uur 'i'il min. Langste dag; zomer beginL

e

"";
2
t

k

t
1
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
Diijgsdag
Woensdag
Donderdag'
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
iVoensdag
donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
lüandag

Dingsdag
Woensdag
3onderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
}ingsdag

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Üingsdag

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurteni
1
Galama en Beyma te Brusiei ouLhooi'd,
Foeke Sjoerds geboren te Ee ,
Hanover door de Franschen beaet,
R. van Surmania gestorven ,
Aikondijjing van den Munsterschen Vrede
'Vastendag. De woudlieden verslagen,
PINKSTER. Lodewijk XIV gekroond,
2° PINKSTERD.Yan Galen verov. Groenio
Fred. Sophia Wiihelmina op het Loo overl.
Quatertemper. Pr. Maurils verin. Deventer
Graaf Wiilem IV belegert Utrecht,
Quatertemper. Zeeslag bij Nieuwpoort,
Quat.Dank-enPddd.J-AC.-v Beijerenopgeligt
H. Drievuldigheid. Veldslag bij Marengo
i3e Franschen bezetten Charleroi,
De Hertog van Brunswijk sneuvelt,
.î-raaf Dirk V gestorven ,
H. Sacramentsdag. Ovei'vv. bi] Waterloo,
3ude adel in Frankrijk afgeschaft ,
De Nederl. regten op Palembang hersteld ,
1ste sleen gel. v. de Herv. kerk te Paramar.
3verwinning op de Engelschen te Chattam
Johan van Hottinga gestorven,
St. Jan Bapt. Kap. trekt over den Weichsei
Alkmaar ingeDomen en geplunderd,
Veldslag bij Fieurus,
ïeorg. Coopmaos geboren,
i r . Floris V vermoord,
H. Petrus en Paul. Nap. vlugt naar Rocbef.
lertog van Gelder te Arnhem gestorven

•sen.

1568
1713
1803
1645
1648
1498
1654
1672
1320
1591
1345
1653
1424
1800
1815
1815
1091
1815
1790
1821
1810
1667
1604
1812
1517
1794
1717
1296
1815
1538



JULIJ, Hooimaand.

E. K. maandag den 6, 's nam. 2 uur 27 min. in de Weegsch.
V. M. dingsdag den 14 , 's avonds 5 uur 54 min. in den Steenb.
L. K. woensdag den 22, 's morg. 7 aur 10 min. in den Slier.
N. M. dingsdag den 28, ' s avonds 9 uur 52 min. in den Leeuw.
Zon in den Leeuw, den 22, op ie h uur 2 min., onder te 7

uur 5S min. 'Bondsdagen beginnen den d9»

Cl

~ï
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
13
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

/Jagen
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
Dirigsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen.

Lod. Buon. doet afstand v. da kroon v. Holl. 1810
Hector van Hoxwier gestorven, 1546
Streng plakaat tegen de Reformalie uiigetf. 156S
Alexand. keiz. v. lUisl. op de beurs te Amst.1814
H. Bonifac. Festus Hoinmius gest. te Leid. 1642
Veldslag bij Wagram , 1809
De geallieerde legers bezetten Parijs, 1815
Lodevvijk XVIII kooit terug te Parijs, 1815
Vereenig. der Nederl. inethet Fransche rijklSlO
Willetn I door Ballh. Gerards vermoord 1584
Bailh. Bakker gestorven te Franeker, 1698
Bijeeukorast van Predikanten te Leeuward. 1672
C. Munster geboren te Leeuwarden, 1814
Paus Pius VI in de ciiad. v. Valencia opgesî.1798
Napoleon geeft zich aan de Engeischen overl815
Veldsl. tuss. Boude wijn VI en Bob. de Vriesl070
René de Chalous sneuvelt bij St. Disier, 1544
Gen1. Cammingha beieend met Leeuv?ardenl399
Graaf Floris IV verraderlijk omgebragt, 1234
De pijnbank te Rome afgeschaft, 1815
Zaltbornmcl door de Franschen ingenomenl672
George van Lalaing gestorven, 1581
Frans van Bi'ederode gevangen genomen 1489
Het Hof van Friesland opgerigt, 1499
St.Jacobus. Bier-oproer te Leeuwarden, 1487
Sicco Liauckama gestorven, 1553
Engel Willemsz. Meruia gestorven, 1557
Het eerste Engelsche dagblad komt in'tlichtl588
Arn. Loo eischt schatting van de Friezen 1479
E. Tinga gestorven te Groningen, 1828
Wolfaart van Borselen vermoord te Delft 1299



AUGUSTUS, Oogstmaand.

~1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
]3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Daqen
der-

Maand.

Zaturdag
Zondag
Maandag
Diugsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag,
Dingsdag
Woensdag
Donderdag.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Vlaandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen.

A. F. Goudriaan geboren te Ameide,
Viervoudig Verbond,
Wiilam I begraven te Delft,
J F . Martinet gestorven te Amsterdam,
Slag bij Doggersbank,
Tjerk Hiddes geboren te Sexbierum ,
3udewater door de Spanjaarden ingenomen
Zeeslag voor Katwijk,
M. Lijcklama à Nijeholt gestorven,
Spinoia bemagtigt Lingen,
Godfried van Bouillon gestorven,
Anna, koningin van Engeland gestorven ,
Mexiko door Ferdinand Cortaz veroverd
Veldslag bij St. Denis,
Maria /iemeÄ'.Inhuld.van Aartsh. Albertus
G. Schotanus à Sterringa geb. te Schingen
J. Bonga komt niet de Geuzen in Friesland
Slag op de Menaldumer mieden,
Frederik Hendrik neemt Grol i n ,
Henr. Caunegieter gestorven,
Zeeslag bij fiijkduin,
J. Jongema verslagen bij Scho'erzijl,
[nwijding dei' Akademie te Groningen,
Si. Eartholorneus. 'Koning, der Neder!, verj
L. W. van Merken geboren te Amsterdam

Zeeslag bij Piy.mouth,
S. A. Roorda v. Eijsinga gest. te Langweer
Hugo de Groot gestorven te Rostock,
Oidenbarneveld gevangen genomen,
Wille ra V te Leeuwarden ,
De Kroonprins'wordt Veldmaarschalk,

1768
1718
1584
1795-
1781
1622
1573
1653
1625
1605
1100
1714
1521
Î673
1598
1603
1572
1397
1627
1770
1673
1397
1614
1815
1721
1652
1829
1645
1618
1777
1831

E . Ki woensdag den 5, 's morgens 5 uur 38 min. in den Scborp.
Y . M. dond. d. 13, 's morg. 7 u. 39 in. i. d.Walerm.M-Ekl.onz..
L. K.. dond. den 20 , 's middags 12 uur 41 min in den Stier.
K. M. dond. d. 27, 's morg. 7 u. 7 m. in de Maagd.Zon-Ekl.onz.
Zon in de Maagd, den Î3, op te 4 uur 57 mm., onder te

7 uur 3 min, Hondsdagen eindigen den 49,



SEPTEMBER, Herfstmaand.

E» K. donderd, den 3 , 's avonds 11 uur 1 mm. in den Schutt.
V- M. vrijdag den 11, 's avonds 8 uur 13 min in de Vissen.
IJ. K. vrijdag den 18, 's avonds 5 uur 55 min. in de T we el.
N. M. vrijdag den 25, 's avonds6 uur 50min.inde Wcegscb..
Zon in de Weegschaal, den 22, op en onder ie 6 uur. Nacht

evcning ; Herfst begint.

-

1
J.

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

JJoqen
da-

Maand.

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

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen.

WilieiH IV geboren te Leeuwarden , 1711
De generaal Moreau sterft aan zijns wonden 181S
Adr. Fiorissen van Utrecht tot Paus gekr. 1522
Conslaotijn Huijgens geb. te 's Gravenhage 1596
Nieuvvpoort door de Fraaschen ingenomen 1745
Beeldenstorm te Leeuwarden, 1566
Fotkert Snip geboren te Dokkum, 1733
Maria Geboorte. Herman Cannegieter gest. 1804
Monum.opger. voor J.M. Baijce, teLeeuw.1835
Graaf Jan I gestorven te Haarlem, 1299
Zeeslag bij Hinlopen, 1491
Jacob Cats gestorven, 1660
26 huizen te Sneek afgebrand, 1456
Kruisverh. Jan de Bakker levend verbrand 1525
De Spaansche Constitut. te Lissab. geprocl.1820
Quatertemper. Doorbraak van dijken; 1509
T. A. Clarisse gestorven, 1828
Quatertemper. Aardbeving in Nederland, 1692
Quatertemper. 3. I'ierson Tho'en geboren 1764
Sicco van Gosiinga gestorven, 1731
St. Mattheus. WaiteV Scott gestorven, 1832
Clemeus XIV (Ganganelli) gestorven, 1774
Hermanns Boerhave gestorven, 1738
Joan de Witt geboren te Dordrecht, 1625
Ev. Wassenbergh geboren te Lekkum, 1742
Stavoren door de Friezen overrompeld, 1421
J. P. van der Bildl geboren te Vroiuvenpar. 1709
G. van Burmania gestorven te Ferwerd, 1602
St. Michael. Ferd. VII kon. v. Spanje gest. 1833
Margaretha van Henegouwen gestorven , 1355



GCTOBER, Wynmaand.

l
1

2

Dagen
der

Maand
Donderdag
Vrijdag

3|Zaturdag
4 Zondag
5
6
7
8
9

Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

10 Zaturdag
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen.

Vlechelen door de Spanjaarden geplunderd 1572
PhiS. van Marnix uit zijne gevangenis ontsl. 1574
Fensia Mastenbroek gestorven te Sneek, 1826
3. Eisma van der Biidt geboren te Franeker 1753
3. Schotanus gestorven te Leiden,
Willem I op de Maas,
Frederik Hendrik bemagligt Breda,
jacoba van Begeren gestorven,
3redevoort door Maurits ingenomen,

1652
1568
1637
1436
1597

St. Victor. Congr. teWeenen 1814; te Akenl818
De Sneekers bij Barra-huis verslagen,
E. A. Borger gestorven,
E. Epkema geboren te Wirdum,
Zware storm in Holland,
Fred. Louisa Wilhelm, te 's Gravenh. gest.
Maria Antoinetta geguillotineerd,
Hertog Albrecht van Saksen verlaat Friesl.
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 Leeuwenlioek geboren te Delft,
Gr. Wilïera van Roggendorf komt in Fries!

1492
1820
1759
1508
1819
1793
1499
1813
1507
1542
1313
1751
1659
1632
.1517

De Friez. doen staande den eed aan Philips 1555
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,

J467
1520
1669
1830
1698

E. K. zaturdag den 3 , 's avonds 6 uur 1 min. in den Steenbok.
V. M. zondag den I I , 's morg. 7 uur 38 min. in den Stier.
L. IC. zondag den 18, 's morg. 0 uur 21 min. in den Kreeft.
N. M. zondag den 25, 's morg. 9 uur 22 min. in den Schorp.
Zon in dm Schorpioen, den 22, op ie 7 uur 3 min., onder

k 'f uur 57 min.



SÖVEMBEE, Slagltnaand.

E. K. maandag den 2 , ' s nam» 1 uur 28 min. in den Waterman.
V. M. maandag den 9, 's avonds 6 uur 15 min. in den Stier.
L. K. maandag den Î6 , 's morg. 9 uur 17 min. in den Leeuw.
N. M. dingsdag den 24, 's morg. 2 uur 35 min. in den Schutter.
Kon in den Schutter, den 2J f op te 7 vvr 58 min,, onder Ie

4 uur 2 min.

'S

T
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
'3
'A
ï5
.'6
'7
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dagen
der

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

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen.

Alle Heiligen. H. Aeneae gest. te 's Grav. 1810
Alle Zielen. P. Winsemius gest te Franeker] 644
0. Hamerstcr geboren ,
Hevige storm in Friesland,
Anna Maria Schuurmans geboren,
Cynlhia Lenige geboren te Makkitra,
H. Jfillébr. De kanselarij te Leeuw, ingew.
Ulr. Huber gestorven te Franeker,
Sixt. Amaiaa gestorven te Franeker,
K. Roorda gestorven,
St. Maarten. Doeke Martena gestorven,
Chr. Schotanus gestorven te Franeker,
Prins Maurits geboren,
WJllem III geboren,
De Kozakken te Leeuwarden,
G. Mockema en J. Herjuwsma onthoofd
J. II. Nieuwold geboren te GerSiesklooster
Robles besüsl de twisl tuss.deB. en Buitend
L. van Aitzema geboren te Dokkum ,
J. van Broekhuizen geboren te Amsterdam
Henn. Huber gestorven,
De Gelderschen komen in Friesland,-
L. Bos geboren te Workum,
De Gelderschen bemagtigen Sneek,
E. TiEga geboren te Leeuwarden,
Jo. Schrader gestorven te Franeker,
Piet Hein geboren te Delfshaven ,
Intrede van Paus Pius VUI te Parijs,
de Advent. P. Moll geboren te Sneek,
St. Andreas. F. van Grovestins gestorven

ifi89
1519
1607
1755
1572
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,

Ci

~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.
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zalurdag
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

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen.

tfoord der Spanjaarden-te Naarden, 1572
Slag bij Austerlitz , 1805
Ev. Wassenbergh gestorven te Franeker, 1826
S. &. Juckema v. Bunnania gest. te Leeuw.1720
Watervloed, 1665
te Advent St.Nikolaas. Kroonpr.der N.geb.1508
Don Jan tot vijand verklaard, 1577
Maria Ontvangenis. G. Frisius geboren, 1508
S. Beyraa verbrandt Epe Aylva-huis, 1485
A. Deken geboren te Amsterdam, 1741
Groote Pier neemt een Koggeschip, 1515
Riclî. van Ommeren geboren te Leeuward. 1757
3e Advent. F. Sjoerds gest. teOosternijkerkl770
Doorbraak tusschen Stavoren en Enktiuiz. 128.i
Jo. Hoppers gestorven te Madrid, 1576
Quatert. Echtsch. tusscli.Napol.en Joseph. 1809
Munt te Brugge geopend, 1487
Quateriemp.yV.ftMevdi]\i gest. te Haarlem 1831
Quatert. Ubbo Emmins gest. te Groningen 1625
ke Adv.Vastend ia&YM&m'rts v.Nassau gest.1679
II. Thomas De Graaf van Bossu gestorv. 1578
Napoleon trekt niet 12000 man in Syrië 1798
Maxirailiaan van Egmond gestorven, 1548
Vastendag. J. Newton geboren, 1642
CnmsTVS Geboorte. Kersvloed, 1717
TWEEDE KERSDAG* Kersvloed, 1277
St Joh Optogt der Franschen naar Holland 1672
Inwijding van het Athenaeum te Franeker 1815
De Prins van Parma landv. over de Nederl. 157S
Aanslag van Juw Jongaraa op Leeuwarden 1496
Hermanus Boerhave geboren te Voorhout 1668

E. K. woensdag den 2 , 'smorg. 7 uur 42 min. in de Viss.
V- M. woensdag den 9, 's niorg. 4 uur 40 min. in de Twee!.
L. K. dingsdag dec 15, 's avonds 9 uur 27 min. in de Maagd.
N- M. woensdag den 23 , ' s av. 9uur48min. in den Sleenbok.
E- K. donderdag den 31, ' s avonds 11 uur 14 min. in den Ram.
Zon in dm Sieenbok, den 2d, op te S uur 22 min,, onder

te 3 uur 38 min. W'intir hcginU



VOORNAAMSTE

JAARMARKTEN EN KERMISSEN:

in Friesland, en in eenige naburige of
voornaamste plaatsen.

Akkrum, 4 Augustus jaarmarkt.
Anjum, 8 Augustus j .
Anna (SI.) Parochie, 26 Mei j . paardem. en beestemarkt*
Appingedam, 10 Junij p. — 15 Julij j . p. — 19 Aug. j . en p„

— 17 September veulenmarkt. — 28 October b .
Arum , 7 Jung j .
Assen, 22, 24, 25 en 26 Augustus j . p . en b .
Baard, 4 Augustus j .
Balk, 15 April j . — 4 November b.
Battum, 24 Junij j .
Beetgum , 18 October j .
Beetsterzv/aag, 6 Mei j . p . en b. — 7 October j . p. b .env.
Berlikum, 27 en 28 April j . p , en b. — 8 October p . en b,
Bergum, 18 Mei j . — 21 September j . p . en b .
Bksse, 19 Mei j . p. en b. — 6 October p. en b.
Bohward, 30 April b. — 24 Aug. j . — 26 Aug. p . — 29 Oct. b .
Bozum, 24 Augustus j .
Buitenpost, 5 Augustus j . en p. — 5 , 12 en 19 Novemb. b .
Dokkum, 11 Mei b. — 9 Junij j . — 9 November b.
Dragten, 27 Mei j . en b. — 28 Mei p.
Drogeham, 5 Mei b. — 30 September b . en p.
JDronrijp , 1 Mei b. — 27 Jung \.
Eernsum, 16 Augustus j .
Ferwerd, 14 Mei j ,
Ferwouckp 1 Juaig j ,

B



ïùanekcr, 11 Mei b, — 22 Juiij \. — 20 October varkcnsm.
— 2, 9 en 16 November b.

Gaasl, 16 Augustus j .
Corredijk, 4 Mei j . — 26 October j .
Groningen, 30 Maart p. eu 4 Mei j . p. —-9 Juiaij p. •=- 26

Mei 2, 9, 16, 23, en 30 Junij , 7 en 14 Julij wolmarkt.
— 13 Julij en 17 Aug. p. — 25 Sept. j . — 5 October p«

Grom, 15 October fa.
Grijpskerk, 5 Mei p. en b, — 29 en 30 Augustus j ,
Ifallum, 5 November j .
Harig, 14 Junij j .
Ilarlingen, 29 Junij j . -— 11 November vark. en b.
Jiceg, 21 October j .
J'leerenveen, 24 April, 2 , 9 en Mei b, — 7 junij j . — 28

Junij b . •—• 16 Julij b , , vark., schapem. en p, — 20
Augustus, 17 September, 9 October, 7 , 14 en 21 No-
vember b .

llemelum, 24 Mei j .

lïindelopen, 5 Mei en 22 October b.
Ilollurn, 8 September j . p. en veulrn.
Holwerd, 11 en 12 September b, en p, — Î3 September j .
Tluins, 9 Augustus j .
lïuizum , 8 Juni) j .
Ilijlaard, 17 Augustus j ,
Jacobi ( Ä ) Parochie, 26 Juiij j .
-Johannisga, (Si.) 8 Juni) j .
Jorwerd, 20 September j .
Joure, 21 Mei j . — 24 September }>. — 25 September p.
Kimswerd, 9 Augustus j .
Kotvorden, Yi April, 11 Mei, 15 Juni], 20 Julij, 26 Au-

gustus, 2! •September, 13 en 2G0ct. s 2en lJNov,j.p=lh
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Kollum, 8 April p. — 8 en 9 April j . — 27 April veem*
— 2 , 9 en 16 November b.

Koudum, 11 Mei veem. — 9 Junij j . — 24 Octob. veem,
Kubaard, 1 Junij j«
Langweer, 27 Augustus j .
Leeuwarden, 28 en 29 April p. — 8 Julij j . — 10 Sept p.
Lemmer, 22 April b. — 22 Juni) j . — 21 October b .
Lioessens, 9 December j .
Lippenhuhen, 25 Mei j , en b. — 6 October b,
Loppeisum, 4 Mei, 16 en 17 September j . p. veulm, en ls„
Makkinga, 5 Mei en 19 September b,
Makkum, 14 junij j .
Mantgum, 3 Augustus j .
Marssum, 5 Mei b. — 13 September j .
Menaldam, 8 Augustus j .
Meppel, 21 en 23 April, 7 , 14 en 21 Mei, 15 September,

22 en 29 October, 5, 12 en 19 November j , p. en k
Midlum, 21 April j .
Minnertsga, 4 September j ,
Molkwerum, 21 April j .
Munnekeburcn, 20 November b .
Nes, 1 Junij j .
Nes en Ballum, 24 Junij j .
Nikolaasga, (St.) 14 Junij j .
Noordviolde, 26 Augustus j , en p.
Norg, 22 Mei en 1 September b. e» p.
Oldeberkoop, 29 Mei en 2 September b. en po

Oldeboorn, 14 Junij j .
Otdcmirdum, 11 April en ^1 Junij j .
Oosterbierum, 30 Junij j ,
OosterliUens, 1 September j ,

B2



Oostermeer, 22 Junij j . — 28 September b. en p=
Oosterwkrum, 11 en 12 Jimij p.
Oosterwaide, 12 Mei en 31 Augustus b„
Oosierzee, 22 Junij p.
Ootmarsum, 9 December j .
Oude Bildtûfl, 2 Augustus j .
Oude Schoot, 17 April en 8 Jtwij b» en.p.
Parrega, 7 Junij j .
Pingjum, 17 Mei j .
Poppingawier, 27 September j ,
Jlauwerd, 2 September j .
Riert, 28 en 29 Augustus p.
Rinsumageest, 4 September j .
Roordahuizum, 7 September j 0

Schiermonnikoog, 7 Junrj j .
Slochteren, 6 en 7 Mei en 7 en 8 October j« p en fa.
Sloten, 17 en 18 September j .
Sliflcatburg, 20 April j ,
Sneek, 5 Mei b . — 11 Augustus j . — 27 October b„
Sonde/, 26 Jultj j .
Stavoren, 5 October j .
Steggerden, 23 April j . p. b, •— 20 Augustus j . en .p,
StieTis, 6 Mei j . p. en b.
Surhuisterveen, 19 Mei en 21 October j ,
Surig, 12 April j .
Terhorne, 27 Augustus j .
Ternaard, 24 Augustus j«.
Tjara, 2 Meib.
Tjummarum, 9 'îunij j .
Jreenvtouden, 11 Mei en 26 October ï«
Frouwenbuwt, 16 Augustus j .



Warm, 24 Junij j .
Wanrega, 8 Junij j ,
Weidum, 15 Augustus j .
Wierum, 29 Junij j ,
Wildemarht, 2 Mei b. — 9 Mei p„ — 20 Augustus j , u» b .
Winschoten , 4 en i l Mei b„ — 4 en 5 Junij , 24 en 25

September j . — 12 en 19 October en 2 November ï>«
Winsum , 7 eu 8 Junij j .
Wirdum. 11 Augustus j .
Witmarssum, 5 Mei b , — 2 Augustus j ,
Wolvega, 13 Mei j , — 17 September j . ea p , — 15• Oct. b»
Wommels, 31 Augustus j .
Workum, 8 Mei. b. — 8 September p.
Woudsend, 14 Oetober j . '
Wijckel, 8 Junij j ,
Yht, 8 Junij en 24 October j .
Zuidlaren, 12 Mei en 20 October j , p. en fa.

V O O R N A A M S T E

WEEKMARKTEN IN FRIESLAND:.

Maandag, Franeker4 Joure, Koudum en Makkum.
Dingsdag, Sneek,
Wroensdag, Dokkum, Goi'redijk, ilar!iï3gen en Leiuinüï-
J) onder dag, Bolsward.
Z7rij'dag, Leeuwarden eo Workum,
Zaturdag•, Heerenveen en Stavoren,



O u ms. "se

A JJ JU

VAN HET

AFVAREN DER TREKSCHUITEN.

Tan Leeuwarden naar Harlingen, des morgens te 4 en 9
fin des namiddags te 1 en 4 ure; van den 1 April tot den
î October des avonds te 10, in plaats van des morgens te
li ure,

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

Van Leeuwarden naar Bolsward, des morgens te 9 en des
namiddags te 4 ure, en bovendien des vrijdags nog te 1
\ire ; van den 1 December tot den 1 Maart alleen des mor-
gens te 9 ure, en des vrijdags bovendien te 1 en 4 ure.

Van JBohward naar Leeuwarden, des morgens te 9 en des
««middags 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
äre, des nademiddags te 1 en 4 ure ; doch van den 1 De-
cember tot den 1 April iles morgens te 4 ure niet. Des
vrijdags namiddags vaart te 3 ure nog een pakscbip.

Van Franeker naar Leeuwarden, van den 1 April tot den
1 December des morgens te 5 en 8 uar, des middags te 12
en des namiddags te 4 uur; bovendien des vrijdags morgens
Ie 4 ure een exlra schip en alsdan te 7 in plaats van te 8
lire. Van den 1 December tot den 1 April des morgens te
8 , des middags te 12 en des namiddags te 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 1 December tot den
i Maart des morgens te 9, des namiddags te 4 en des dings-
riags morgens te 4 ure.

Van Sneek naar Leeuwarden , des .morgens te 4 en 9 • dés



middags îe 12 en dos namiddags ie 4 ure; doch van dei»
1 December tot deo I Maart des morgei;» te 9 en dos 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, ft en 7 uur, dos donderdags
middags bovendien een schip te 12 uur; gedurende de win-
termaanden des morgens Ie 7 en 9, des middags te 12, des
namiddags te 2 eu des avonds te 5 uur, et] des donderdags
jiamiddags te 1 iu 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 7uur.

Van Harlingen naar JDokkumr des morgens te 9 uur.
Van Dokkum naar Horhngen, des morgens te 8 uur.
Van Bolsward naar Workum, des morgens te 6 en 9, des

vrijdags te 8 en 2 en des zaturdags te 5 uur; 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 uur.

Van Workum. naar Bolsward, des namiddags te 1 en des
avonds te 6 uur; van den 1 November tot den 1 December
des namiddags te 1 en des avonds te 5 uur; van den 1 De-
cember tot den 28 Februari] des namiddags te 1 en vrijdags
bovendien des avonds îe 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 lot 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 za-
turdags morgens Ie ?, en des vrijdags morgens te 5 en ?
uur; van den 1 April iot den 15 September in plaats van
om 7 te 6 uur, en des vrijdags îe 5 en 6 uur.

Van Leeuwarden naar Jjokkum, des morgens te 5 fin 9 ,
des middags te 12 en des namiddags te 4 uur; van den i
April tot den 1 September des morgens te 4 uur.

Van JJokkum naar Leeuwarden, des morgens ie 5 en 8,
"cdureiide de wintermaanden des morgens te ü uur, des.
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middags te 12 en des namiddags te 4 uur; vrijdags, gedu-
rende het gelieele jaar, te 4 en 6 uur.

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

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

Van Dokkum 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 tot den 1 November des morgens
te 5 en 9, en des namiddags te 1 uur; van den 1 November
tot den 1 Maart des morgens te 9 en des namiddags te 1 uur.

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

Van Sirobos naar Groningen, van den 15 Februarij tot
den 1 Maart des morgens te 8 , des namiddags te 1 en 4
uur; van den 1 Maart tot den 1 April des morgens te 4 en
8 , des middags te 12 en des namiddags te 4 uur; van den
1 April tot den 1 September des morgens te 4 , 8 en 11, en
des namiddags te 4 uur; van den 1 September tot den 1
November des morgens te 4 en 8, des middags te 12 en
des namiddags te 4 uur; van den 1 November tot den 1
December des morgens te 8 , des middags te 12 en des na-
middags te 4 uur; van den 1 December tot den 15 Februarij
des morgens te 8 en des middags te 12 uur.

Yan Groningen naar Strobos, van den 1 Maart tot den 31
October des morgens te 4 en 8, en des namiddags te 1 en 3
uur; van den 1 November tot den 1 December des morgens
te 8 en des namiddags te 1 en 3 uur; van den 1 December
tüt den 15 Februarij 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 eu 3 uur.



LEGPLAATSEN

DER

S G H E P E W,
welke des Dingsdags en Vrijdags te LEEP-

WARDEN afvaren, benevens de tijden

van derzelver vertrek.

Aalzum bij de Hoelcsterpoort, vrijdag te 12 uur.
Akkerwoude en Murmerwoude op de JNieuweburen, letter K,

no 195, vrijdag te 12 uur.
Akkrum, Nes en Terhorne op de Tuinen, A 191, vrijdag

te 12 uur
Anjutn bij de Hoeksterpoort, A 59, vrijdag te 11 uur.
Anna Parochie {Si.) op de Kelders, H 29, vrijdag te 1§ uur.
Augusiinusga en Surhuizum op de Tuinen, A 248, vrijdag

te 12 uur.
Baard bij de Deinumer Zuipmarkt, F 25, vrijdag te 2 uur»
Bakkeveen, Haulerwijk en Ureierp op de Tuinen, A 243,

vrijdag te 12 uur.
Balk over de Kelders, G 15, vrijdag te 11 uur.
Bartlehiem, On/ank en Wijns bij de dubbele Pijp, K 3 ,

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

te 2 uur
Beetgum op de Deinumer Zuipmarkt, F 21, vrijdag te 2 uur.
Beelgumermolen op de breedzijde van de Nieuvvestad , E 42 ,

vrijdag te 1 uur.
Bectsterzwaag op het Vliet, L 59 , vrijdag Ie l î | uur.
Iïergum op de Tuinen, A 256 , dingsdag en vrijdag te 12 uur.
Bergumer Nieuwstad op de Tuinen , A 253 , vrijdag te 12 uur.
Berlikum bij de Waeze , Q283, dingsdag te 1 en vrijd. te 2 uur.
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Birdaard bij de Waag-,, vrijdag te IJ uur.
li ir daar d aan de Wanswerdenjjdc bij de Waag, vrijdags te-

1 uur.
Jilessum op de Vleeschmarkt, F 17, vrijdag te 2 uur.
Blija en Licktaard bij de Amelandspijp, K.9, vrijdag te 1 uur,
Boornbcrgcîi met Smalhnic.
BOzum op de breedzijde van de Nieuwestad, E 11, vrijdag

te 1 uur.
Boxum op de breedzijde van de Nieuwestad, E 1 5 , vrijdag

te 2 uur,
Brantgum en W'aaxens bij de Hoeksterpoort, K 173, vrijdag»

te 12 uur.
Britswerd op de Vleeschmarkt, F 5 , vrijdag Ie 1 uur.
Britsum op de Vleeschmarkt, F 2, vrijdag te 12 uur.
Buitenpost bij de Sacramentstraat , K 18, vrijdag te 12 uur.
Burum Munnekezijl en Visvliet aan de Nieuwe Kaai bij de

Tuinsterpoort, vrijdag te 12 uur.
Dantumawoude bij de dubbele Pijp, A78, vrijdag te 12 uur.
Deernsum bij de Deinuraer Zuipmarkt, F 27, vrijdag te 1 uur.
Dcinian op de breedzijde van de Nieuwestad, E 31, vrijdag

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

12 uur.
Driezum aan de dubbele Pijp, A 67, vrijdag te 12 uur
Drogcham, Kooien en Kooislertille voor de Sacramentstraat,

I 332, vrijdag te 12 uur.
Dronrijp en Hoornbrug op de Nieuwestad, E 73 en 74,

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

Et bij de Hoeksterpoort, K 179, vrijdag te 1 uur.
Eernsum op het Vliet, L 57, vrijdag te 12 uur.
Eestrum bij de Meervischbanken, 1339, vrijdag te 12 uur.
Egum met Idaard.
Elslo met Gorredijk
Engelum en Franjeburen op de Nieuwestad , E 2 0 , vrijdag,

te 1 uur.
Engvnerum lusschen de dubbele Pijp en Hoeksterpoort, vrij-

dag te 12 uur
Enkhuiztn op het groot Schavenek , nu en dasi; doch goe-

deren kunnen met Yht verzonden worden.
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Fervttrd bij <le dubbele Pijp, A 72, dingsdag te 12 en
vrijdag te 1 à 2 uur.

Finkum bij de Amelandspijp, K 10, vrijdag te 12 uur,
Follegaaslerbrug met Lemmer,
Garijp op de Tuinen, A 244, vrijdag te 1 umi
Genum, Janum en Iedurn over de Kelders, C 11, vrijdag

te 2 uur.
Giekerk op de Nieuweburen , K 184, vrijdag te 1 uur.
Gorredijk, Lippenkuizen , Korte- en Langezwaag, Oldeber-

koop, Makkinga, Oosterwolde en JËlslo op de ïuineu , A
199, dingsdag te II en vrijdag te 12 uur,

Groninger Opemde met Surkuistervccn,
Grouw op de Tuinen, B 88 , woensdag en vrijdag te 1 uur,
Iiallumer-keerev/eg en Hallumer-hoek bij de Yischmarkt, B

12, vrijdag te 12 uur.
Hanlum en Hanlumhuizen tusschen de dubbele Pijp en Hoek-

sterpooit, K 177, vrijdag te 12 uur.
Ilardegarijp en Tieijerk bij de Vischmarkt, A 266, vrijdag

te 12 uur.
Haskerhorn met Joure.
Haulerviijk niet Bakkeveen.
Ilceg en Hommeris op de Waeze , C274, vrijdag te 11 nur.
Hcerenvecn op de Tuinen, B 74, dingsdag en vrijdag te 12,

maandag te 10 en donderdag te 12 uur.
Ilommcrts met Hecg.
Huis ter Noord, If^esiergeest, Oudfooude en Kollumerzwaag

bij de Meelbrug, A 258, vrijdag te 12 uur.
Uijlaard op de Nieuwestad, E 18, vrijdag te 2 uur.
Hindelopen en Stavoren op de Twcebaksniarkt, C 67, vrijdag

te 12 uur.
Ilolwerd en Waaxens bij de dubbele Pijp, K G, dingsdag

en vrijdag te 12 uur.
JToogebeintum bij de dubbele Pijp, A 70, vrijdag te 1 uur.
Hoornbrug met Dronrijp.
Huins op de Nieuwestad, E 31, vrijdag te 2 uur.
Hijum over de Koornmarkt, B 14, vrijdag te 12 uur.
Idaard en Egiitn op de Waeze, D 43, vrijdag te 1 uur.
ldskenhuhen met Langwccr.
Icslum met Genum
Jacobi Parochie ( Ä ) o p de Kelders, II 35, vrijdag Ie 1 uur.
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Janutn met Genum,
Jansga {St.) met Heerenveen.
Jellum op de Nieuwestad, E. 47, vrijdag te 2, uur.
Jeïsum hij de Tontjepijp, G 2 vrijdag te 12 uur.
Jorwcrol op de Nieuwestad, E 35, vrijdag te 3 uur.
Joure en Haskerhorn op de Tuinen, B 85, dingsdag Ie 11

en vrijdag te 12 uur; van den 6 December tot den 5
Maart alleen vrijdags.

Jousenburen bij de Brol, B 27, vrijdag 1 uur.
Jouswier met Metzlawier.
Julrijp met Oosterzee.
Knijpe met Heerenveen.
Kollum, Augsbuur of Lutkewoude bij de Vischmarkt, 1338;,

vrijdag te 12 uur.
Kollumer zwaag met Westeinde.
Kooien en Kootstertilh met Drogeham.
Kornjum op de Kelders, H 33, vrijdag te 12 uur.
Kortekern met Hindelopen..
Korte- en Langezwaag met Gorredijk.
Koudum met Hindelopen,
Langv/eer, Idskenludzen en St. Nikolaasga bij de Paarde-

piïp, D 48, vrijdag te 11 uur.
Lemmer Zie Veerschepen.
Leije bij de Vischmarkt, 1 3 , vrijdag te 12 uur.
Lichtaard met Blija.
Lioesens bij de Hoeksterpoort, vrijdag te 11 uur.
Lippenhuhen met Gorredijk.
Lutkewoude meL Kollum.
Lutkewierum met i î r á .
Makkinga met Gorredijk.
Makkum bij de Kettingbrug, G 7 , vrijdag te 12 uur.
Mantgum op de Nieuwestad, E 7 , vrijdag te 1 uur.
Marrum tusschen de Amelands- en dubbele Pijp, K 8,

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

dag te 2 uur.
Menaldum op de Kieuwestad, E 33, dingsdag en vrijd. te 1§ uur.
Mct%lawkrenJousH'ierhï\ de Hoeksterp. K 17G}. vrijd, te 11 uur.
Madam met Heerenveen.
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Mmnertsga en Lucens $>ij de Brol, C 17, vrijdag te 12 uur,
Morra bij de Hoeksterpoort, A 65, vrijdag te I I uur.
Munnekezijl roet Burum.
Murmentoude met AkkcTwoude.
Nes en Ter home met Akkrum.
Nikolaasga (5Ï.) met Lang-weer,
Nieuwe Bildtdijk bij de Koornmarkt, I 10, vrijdag te 12 uur.
Nieuwe Bildtzijl bij de Koormnarkl, 1 4 , vrijdag te 12uur.
Noordwole/e met Gorrcdijk*
Noordend bij VCijtgaard op de Waeze, D 44, vrijdag te 1 uur»
Nijkerk bij de Hoeksterpoort, 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 81, vrijdag te 12 uur.
Ollerterp met Smallenie.
Ontank met Bartlehiem.
Oosterend op de Vleeschmarkt, 1? 10, vrijdag te 3 uur.
Oosterlitlens op de Deinumer Zuipmarkt, F 24, vrijdag te

1 uur; van December tot Maait, wanneer er geen Bols-
warder schip vaart te 4 uur.

Oostermeer op de Tuinen, A 245, vrijdag te 12 uur.
Oosierwierum op de ]Xieuwestad, tusscheo de Lange- en

Nieuwe pijp, E 12, vrijdag te 1§ uur.
Oosterwolde met Gorredijk.
Oosterzee en Jutrijp op hel Noordvliet, M 5, vrijdag te 12 uur,
Oudega in Smallingcrland op áe. Tuinen, B 73, vrijdag te 12 uur.
Oude- en Nieuwehaske met Heerenveen.
Oude Bildtdifk onder A. Anna over de Koornmarkt, B 17,

vrijdag te 12 uur.
Oude Bildtzijl bij de Koornmarkt, B 5 , vrijdag te 12 uur.
Oudkerk bij de Amelandspijp, A 80, dingsdag te 12 en

vrijdag te 2 uur.
Oudwoude met Huis ter Noord.
Parrega met Workum,
Poppingavikr op de Yleesclimarkt bij de Langepijp, F 7 ,

vrijdag te 1 uur.
Riard in iFestdongeradecl op de Nieuweburen, K 184,

vrijdag Ie 2 uur.
Haard of RauwerJ over de Waag, G I I , vrijdag te 1 uur.
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Uien op de Vleesehmarkt, F 12, vrijdag te 1 uur.
Rinsumageest bij de Atneîandspijp, K. 13, dingsdag en vrij-

dag te 2 uur.
Roodkcrk op de Nieuweburen, K 197, vrijdag te 1 uur.
Roordcdiuizum op de Waeze, D 42, vrijdag Ie 1 uur.
Rottevalle op de Tuinen, A 220, vrijdag te 12 uur.
Rijperkerk op de Nieuweburen, K 186, vrijdag te 1 uur.
Scharnegoutum met Sneek.
Schoot met Heerenveen.
Sloten, Tjerkgaast, JFijckel en Taekezijl over de Kelders,

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

en vrijdag te 12 uur.
Stavoren met Hinddoptn.
Steenwijk met Heerenveen.
Stiensbijde Amelandspijp, K i l , dingsdag en vrijdag te 2 uur.
Strobos op het Vliet, L 61, vrijdag te 12 uur.
Suameer op de Tuinen bij de Meelbrug, A 255, vrijdag te 12 uur.
Suawoude op de Turfmarkt, B 63, vrijdag te 1 uur.
Surhuisterveen en Groninger Opeinde op de Tuinen, A 251,

vrijdag te 12 uur.
Surhuizum met Jlugustinusga.
Sviichum op de Waeze, D 44, vrijdag 2 uur.
Taekezijl met Sloten.
Terkorne met Akkrum.
Ternaard bij de Hoeksterpoort, A 54, vrijdag te 12 uur.
Teroele met Lang-weer.
Tersool op de Vieeschmarkt, F 4 , vrijdag te I uur.
Tietjerk met Hardegarijp.
Tjerkgaast met Sloten.
Tjummarum bij de Ducomartenapijp, E 50, vrijdag te 1 uur.
Twijzel tusschen de Y'schmarkt en Amelandspijp, I 334,

vrijdag te 12 uur.
Tzum op de breedzijde van de Nieuwesta,d, E 30, vrijdag

te IJ uür.
Ureterp met Bakkeveen.
Valom bij de Meelbrug, Ä 259, vrijdag te 12 uur.
Vetnkloosier niet Huis ter Noord.
Veenwouden bij de Amelandspijp, A 'JO, vrijdag te 12 uur.
Veenmudsterwal bij de Amelaiidspijp, A91, vrijdag Ie ]2uur.



yisvl-d mei Burum,
yrouwenJbuurt over de Koormmrlt, i 8, vrijdag te 12 uur,
iFaaxcns met Holwerd*
Wansvierd bij de Tontjepijp, vrijdag te 12 uur.
Warrega op de Tuinen, A 201, dingsdag te 1 en vrijdag te

uur.
W'artena op de Tuinen, B 91, dingsdag en vrijdag te 1 uur.
Wcidum op de Nieuwestad, E 29, dingsdag en vrijdag te 2 uur-
(frelle met Heerenvetn.
Westergeest met Huis ter Noord.
Jf'estandc en 'Kollumerxv/aag bij de Amelandsprjp, K 16,

vrijdag te 12 uur.
Wier op de Deinumer Zuipmarkt, F 29, vrijdag te 12 uur.
Wierum tusschen de Yischmarkt en Amelandspijp, A 263,

vrijdag te 12 uur.
Wïnsum op de Nieuwestad, E 22, vrijdag te 2 uur.
IVirdum op de Waeze, G 25, vrijdag te 1 uur.
JFolvega op de Waeze, D 40, vrijdag te 11 uur.
Womrnels op de Deinumer Zuipmarkt, F 22, vrijdag te 3 uur.
Workum bij de Kettingbrug, G 4 , vrijdag te 12 uur.
Woudsend foîj de Brol, G 22, vrijdag te 11 uur.
Wrijckel met Sloten.
IWijns met Bartlehiem.
Wijtgaard op de Wacze, O 41 , vrijdag te 1 uur.
Ylst en Enkkuiatn bij de Langepijp , G 13 , vrijdag te 3 uur.
Zuidhoek onder Vrouwenbuvrt bij de Yischmarkt, B 22,

vrijdag te 12 unr.
Zwariveen met Groningen*



HET AFVAREN DER

VOORNAAMSTE VEERSCHEPEN

IN

FRIESLAND.

Van Leeuwarden op
Amsterdam, woensdag en zatnrdag, en van Si. Nikolaas

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

Groningen, zaturdag middag te 12 unr; ligt aan de Nieuwe
Kaai bij de Tainsterpoort.

Kampen , Deventer en Zulphen , ongeregeld.
Lemmer, dingsdag morgen te 9 en vrijdag avond te 9 nar,

en van den 15 December tot den 15 Februari} alleen vrij-
dags ; ligt op de Nieawestad , voor het Lemster Veerhuis.

Rvtlerdctm, maandag; neemt mede naar Haarlem, Lei-
den , 's Gravenhage, Delft, Gouda, Schiedam enz.; te be-
vragen bij den Commissaris VISSER , op den Grachlswal.

Zwol, aan de Kaai bij de Tuinslerpoort, vrijdag te 2 aar 3
alleen van den 1 April tot den 6 December.

Zaandam, bij de Tainsterpoort, niet geregeld.

Van Bolsward op
Joure, 's morgens te 8 unr; neemt vrijdags mede naar

Heerenveen.
Lemmer, vrijdags morgens te 10 nar.
Makkum, 's morgens te 8 en 's namiddags te 2 unr.

Van Ilaflirujen op
Amdcrdam, alle clageu , uitgezonderd van deu 12 Novens-

foer lot den 12 Februari], alsdan driemaal in de week, des
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diag'sdags, Donderdags en Zaturdags, zijnde de uren van
afvaren de volgende :
Yan don 1 Januari) tot den 1 April 's morgens te 9 uur.
- - 1 tot den 16 April te 8 uur.

- 16 April tot den 1 Mei te 5|- uur.
- 1 tot den 16 Mei ie 5 uur.*

- - 16 Mei lot den 1 Jucrj te 4J uur.
- 1 Junij tot den 1 Augustus ie 4 uur.
- 1 tot den 16 Augustus ie 4 | uur.
- 16 Augustus tot den 1 September te 5 uur,
- 1 tot den 16 September te 5* uur.
- 1 6 September tot den 1 Qciober te 6 uur.
- 1 October tot den 1 Jauuarij te 9 uur.

Groningen, om de 14 dagen, donderdags middags te 12 uur.
Makkum, woensdags te 12 en zaturdags te 11 uur.
Workum, woensdags te 11 uur.
Sexbierum, - 1 -
Pieiersbierum, - 1 -
Tjummarum, - 1 -
Oosterbierum, - 1 -
Minnertsga, - l -
Achlum, - 1 -
Kirnswerd, - 1 -
Arum, - 1 -
Pingjum, - 1 -
Bolsward, maandags, woensdags en zaturdags te 11 uur.

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

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

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

10 uur, en terug op hetzelfde uur des diogsdags , donder-
dags en zaturdags.

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

JJarlingen, maandag, woensdag en vrijdag te 10 uur, en
terug op hetzelfde uur des dingsdags, donderdags en zaturdags,

C
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Kommer, maimdag , woensdag, donderdag, vrijdag est
zatüi'dag, des morgens te 10, en des dingsdags morgens te
i l uur.

Bohward, des morgens te 7 en des namiddags te 2 uur.
Joure, des morgens te 8 en des namiddags te 2 uur.
Kuinder en Blokzijl, dingsdags middags te 12 uur.
Xtungweer, dingsdags namiddags te 3 en vrijdags te 2 uur,
Ohiemarkt, dingsdags namiddags te 2 uur.
Rotterdam, woensdags voormiddags te 11 uur.
S'eenwijk, dingsdags middags te 1 uur.
Jf''oudsend, dingsdag en vrijdag, des namiddags te 2 uur.
Zwol, woensdags morgens te 10 uur.

Van Vokkiim op Amsterdam vrijdags, en terug woens-
dags, telkens om de veertien dagen.

Van Heerenveen op Amsterdam, vrijdag te 4 uur.
Van Heerenveen op Groningen, zaturdag te 12 uur.
Van Heerenveen op Leeuwarden, maandag en donderdag

Ie 9 uur, dingsdag en zaturdag te 12 uur.
Van liinddopen op Amsterdam, vrijdag morgen te 9uur ,

en terug maandag avond.
Van de Tammer op Amsterdam aüe avonden te 8 uur„

n» liet aankomen des Postwagens; doch van den 6 Decem-
ber tot den 15 Februarij dingsdag , donderdag en zaturdag.

Van de Lemmer op Enkhuizcn en liampen, diugsdag en
zaturdag avond te 8j'juur; doch na den 12 November aileen
zatiirdags.

Van de Lemmer op Groningen, zondag, dingsdag, don-
derdag en zaturdag, terstond na de aankomst van den Beurt-
œan van Amsterdam; doch van den 12November tot den
)5 Februari] des zondags met.

Van Stavoren op Amsterdam, vrijdag morgen te 9 uur,
en terug maandag avond.

Van Workum op Enkhuizeri en Amsterdam, dingsdag,
vrijdag en zaturdag; doch van den 4 December tot den 1
Maart alleen vrijdags morgens te 9 uur.

Van Amsterdam op Workum, maandag, diogsdag en don-
derdag , des avonds te 6 | , eu in den winter te 3J uur.



TE

LEED WARUEiM.

Het Kantoor in de Beijerstraat is dagelijks geopend: voor
het aanteekenen ea frankeren der brieven, gelijk mede voor
<de geld ver zendingen, van des morgens 10 tot 12, des na-
middags vau 2 tot 3 en des avonds van 8§ lot 10-uur; met
uitzondering nogtans, dat 's namiddags en 's avonds geena
geldverzendiugen worden aangenomen oi' uitbetaald. — De
brieven naar Sneek, welken Post 's namiddags te 2* uur
vertrekt, moeten vóór 2 ure in de Bus aau Let Kantoor
zijn, wijl de Bus aan het Huis van Burgerlijke en Tilililaire
Verzeker ing niet anders dan 's avonds te J.0 uur wordt ge-
ledigd. Voor brieven naar Holland, Overijssel, Gelderland,
Groningen, Oost-T^riesland, Drenthe, Ilarlingen en buiten-
lands, welke aau geene gedwongene frankcringun onderhe-
vig zijn, zal de brievenbus aan het Postkantoor 's avonds
precies te 11 ure voor de Jaatste maal worden geledigd.

De afgifte der brieven geschiedt des avonds een iiaif uur
na de aankomst van den îiollandscben Post.

Op Zon- en Feestdagen is bet Kantoor aîïeen des middags
van 12 lot 1, en des namiddags van 2 tot 3 ure geopend.

BIJZONDERE BEPALINGEN.

I. Het is verboden, Goud of Zilver in de brieven te
sluiten ; echter neemt het Postkantoor Gouden en Zilveren
munlspecien aan, Waarvan, behalve het Zege! , 5 pCt. dei-
waarde betaald moet worden, boe verre de piaats ook zij,
waar men zulks heen wil zenden; echter niet buiten bet
Koningrijk.

0 2
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'2, Jcüi'iua'eri eu Nieuvvspapicren kunnen , tegen Betaling
'van 1 Cent, Tijdvverkan eu gedrukte veilen à 2 Centen per
vel, onder kruisbanden, in het Koningrijk verzonden wor-
de Ü,

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

België, 45 Cenîen.
Engeland. 50 Centen,
Spanje, Portugal, 95 Centen.
Benemarken, Zweden, Noorwegen, 50 Centen.
Oostenrijk, Turkije, 50 Centen.
Oostenrijks Italië, aan deze zijde van de rivier de Po^

65 Centen.
Italië, aan gene zijde van de Po, 80 Centen.

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

5. De Brieven worden aan het Postkantoor niet uitgedeeld,
maar door de Brievenbestellers aan de huizen rongebragt;
uitgezonderd die, welke aangeteekend of' aan eenige civile
of militaire Autoriteiten geadresseerd zijn.

6. Van de Brieven ter aanteekening (welke door 2 of 3
Cachetten verzegeld moeten zijn) zai de dubbele port be-
taald moeten worden.

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



HET TKRTHKK?;EN I>K'%

EN

H^fGoWtw

Yan Leeuwarden op Zwolle, alle dagen; rijdt at vuor iiet
Logement «fc Nieuwe Doelen, Lij L BEÏJGELAAR , 's morgens
Ie 9 ure.

Van Leeuwarden op Groningen , das morgens Ie 7 ure ;
doch van den 1 October tot den 1 April 's morçens te 9 ure;
rrjdt af voor het Logement het v/apen van friesland, 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
ure; rijdt af voor het Logement de Zwaan, bij VAK DÏJTC,
Vracht voor ieder' persoon ƒ3,70. R'inderen afsfand, per
uur f 0,30 Voor kinderen beneden de 3 jaren -J, en be-
neden de 6 jaren § der vracht.

Van Leeuwarden op Slrobos, 's middags te 1 ure: rijdt af
voor het Logement het wapen van Vriesltmd Deze dienst
neemt een' aanvang met den 15 Maart en eindigt met den
15 October.

Van Leeuwarden op de Lemmer, 's middags te lu re , van
den 1 Aprii tot den Jnalsten October; rijdt af voor hei. Lo-
gement het Wapen van Vriesland.

Van de Lemmer op Leeuwarden, lijdt af een half uur na
liet aankomen des Eeurtnians van Amsterdam, voor het Lo-
gement de Wildeman, bij H. LE HEUX.

Van Workum op Hinde/open, vrijdags morgens te 8 ure
een wagen op den fieurtman

Van Leeuwarden op bei Heerenvecn, vrijdags namiddag? ir:
4 ure; rijdt af op den Wirrlumerdijk, voor het LogcmeisE
de Valk,



gg^^n.
Voor de Grietenij Baarderadeel.

Aüe middagen te 12 ure, in het Lands Welvaren, behalvs
des Zondags.

Voor Tietjerkvteradeel,

Kaar Hardegurijp, Bergum, Suameer en Garijp 's mid-
dags te 1 11 ur, bii den Bakker FRANTZEN op de Tusnen,
door de Berguiner Schippers.

Kaar Bergum, 's morgens 8 uur, bij den Kastelein Z I I . -
STRA bij de lioeksterpoort.

Voor H Bildt.
Maandag, woensdag en vrgcîag brinfyerzendiiig en pakjes,

neemt ook passagiers mede ; — in 't Klein Wagentje bij de
Vrouwenpoort, 's middags te 2 uur.

Voor Leeu ivarderadeel.

Naar Jelsum, Cornjum, Briisum, Sliens, Finkum en Oude
Leije a'le da^en, 's iniJdags te 2 uur; in het Kkin'iFagenije
hx\ de Vrouwenpoort, Neemt, bij gesloten water, ook vracht-
goederen mede.

Engelum, Beetgumermolen, Beetgum, Dijksterhuzzen en
Ularssum, diugsdags en vrijdags te te 2 uur, in het Klein Wa-
gentje bij de Vrouwenpoort.

Van Dokkum naar Holwerd, maandags, woensdags en za-
turdags.



IN DE PROVINCIE FB1ESLAND.

PROVINCIAAL GEREGTSHOÏ.

President: Mr, Pieter Wierdsma. ff
Vice-President: Mr. Tiete Solkes Tromp.
Raadskeercn: Jr. Mr. Helenns Marinus Spoelman Wobma,

Mr. Jeutje Cats , Ez. ff
Mr. Jacobus Gerhardus van Wageningen. 51
Mr. Ulrich Herman Wielinga Hulier.
Mr. G. M. Baron du Tour van Bellinchave.
Mr. David Chi'istofl'el Frederik Kratzscb.
Mr. Willena Maurits Pieinbacfa*

Prokureur Generaal: Mr. Idzert Eekraa.
Advokaat Generaal: Mr. Aibartus Deketh»
Griffier: Jacob van Leeuwen,
Substituten Griffier: Sjiomon Ferwerda, Jz> — Klaas Bonga. >.}..

Zitting voor Burgerlijke en Handelszaken woensdags, Crimi-
nele zaken eo Correctîonnele appelîen maandags en dings-
dags, des voormiddags te 10 ure,

ARRONDISSEMENTS REGTBANKEN.

Leeuwarden.

President: Mr. Nicolaus Fockema.
Regters: Mr. D. J. A Baron van Hariaxma thoe Slooten.

Jr. Mr. Montanns de Haan Hettema.
Mr. S. W, H. A. van Berjma thoe Kingraa.
Mr. Anne Carei Wijckerheld Bisdom.
Mr. Coi-nelis Albarda.

Regters Plaatsvervangers: Mr E. E. Wielinga van Scheltinga.
Mr Jan Hendrik van Boelens,
Mr. J.F. Bourbootn van Sloterdijck,
Mr. Wiardus Willem Buma.
Mr. J. Kijmmeü.
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Officier: Mr. Âdo'pb Yperj.
Substituut Officier: Mr. Juiins Malthijs van Beijma.
Griffier: Mr. iiaje van der Rooi
Substituut Griffier : Mr. Guillauiue Eiie Le Maire.
Zining voor Burger!, en Handelszaken dingsdags, Slrafzal<en

woensd en zalurd., Zaken der Belastingen den 1™ en oea

donderdag van elke maand, des voorraiddags te 10 ure.
liet Korl geding zaturdags, des middags te 12 ure.

îïeerenveen.
President: Mr. Ulbe Arend Everlsz.
Jïeglers: Mr. Giliam Kudolpii Nauta.

Mr. Ciiristiaau Hendrik Sophias van Boelens.
Mr. Pieter ten Behm Wentholt.

Regters Plaatsvervangers: Mr. Gerard de Waal.
Mr. G. W. F. Lijcklama à Kqeholt.
Mr. Ëpke Roos van Bieneina.

Officier: Mr. Lollius Adema.
Substituut Officier: Mr. Pclrus Branlsma.
Griffier: Mr Petrus Johanncs Metz.
Substituut Griffier: Luitjen, Popkes de Lang.
Zitting voor Burgerl en Handelszaken woensdags , Strafzaken

dúigsdags, des voonniddags ts 10 ure. Het Kort gediBg.
woensdags, des namiddags te I ure.

President: Mr. Georgius Hiddsma Jongsma.
Kegiers : Mr. Gajus Andreœ , Pz

Mr. Herman Ulric Hnguenin.
Mr. Johan Hendrik de Sitter.

Regters Plaatsvervangers: Mr. Bauice Haga,
Mr. ,],ai Jacobus Wiersma.
Jhr. Mr Hugo Repelaer.

Officier : Mr. Willen! Frederik Keuchenius.
Substituut Officier: Mr. Eco de Wendt.
Griffier; Jacobus Wilhelmus Kleinschmit,
S u b s t i t u u t Griffier- . . . . . . . . .
ïiHlir.g voor Burgerl. en Handelszaken woensdags , Strafzaken

donderdags, des voormiddags te J()| ure. Het Kort ge-
ding woensdags, des middags te 12 ure.
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jîij hei Provinciaal Gercqtsho/'.

îe JLeeuwavcien.

3. IX. 3, van Wageningen, ie
Jellum.

G. L. Feijcns»
B. Albarda.
P„ 1'assamier, te Vrouwen

Parochie,
Jbr. M- van Puttkammer,
B. Duruout.
J. F. Bourbooro van Sloterdij ck.
W. W. Buma.
C, S'.ecswijk Vening,
A. Telting, (e Franeker,
B. Brouwer,
L. Borhout,

C Vt'ierssïia , fe TlairMm.
J. van der Veon . fe 1'ravien,

(hteft domicilie gekozen te
Ltiicuvjö.r átïi),

B. H van tïcïc Kp.cr, te Jïiiim
simiagecst.

S. A-. Vcrvvoq , is Si'eek,
(hec/l domicilie gekozen ie
Leeuwarden).

J. lïirks.
A. G, van Daîson Fontein,
J. W, Tromp.
A. Quaestius.

Raad van foe-dgl en discipline.
Mr, G. L. Feijens, Deken,

Leden.

Mrs.
B. Albarda. W. W. Buma.
B. Dorhout. C. SJeeswijk Vening»

Bureau van Consultatie.

I x s .

Jhr. M. van Pultkammer. B. Brouwer.
J. F.BourboomvanS'oterdijck, C. Wiersma.
L, Dorhout.

Vergadert op den Isien en 3<len maardag van elke maand,
's mid'ï. te 12 ure.» in liet lokaal der ArronclissoniÉötsEegtbank,
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Mij de Arrondissemenis Regtiankenl
Te Heerenveen.

Irs.
A. F. JoDgstra.
Jhr. G, W. F. Lijcklaraa 's.

Nijeholt.
E. Roos vaa Bienema.

Jhr, M. Coehoorn van Schel-
tinga, ie Oude Schoot,

F. S. Reiding, ie Vragten,
A. van der jLaaiî»
C, L. van Beijma thoe Kingma,

te Joure,
Bureau van Consultatie»

Mrs.
A. van der Laan. >|. A. ï1. Jongstra.
Jhr, Gr. V*T, F, Lqekiama à

Nijeholt.
Vergadert den 2den woensdag 'm elke maand, in der lo-

kalen van de Arrondissetnents Begtbank.
Te Sneek.

G. F. 3. Terhorst.
Jhr. H Repciaer.
E. Binkes.

M. Bakker.
J. Haitsraa Muiier,

•^^túlitttiVXS»

Bij het Provinciaal Geregtshof en bij de
Arrondissement^ Reglbank.

Te Leeuwarden.
Mr. C. M, A. Simon vaa der

Aa.
Mr. A, J. Romein.
Mr. S. W„ Tromp.

Bij de Arrondissements Regfbanken.
Te Heerenveen.

Mr. K. Eekma. I Mr, G. de Waai.
T?. A» Jongstra, ! J. vaa Aer: Laait,

Mr, G. C, C. Warmolts.
Mr, C. J. van der Veen.
R. Atteraa.
Mr. Æ. M. de Swart.
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Te Sneek.
'Mr. B, Ha ga.
Mr. H. Hiddinga:

J. N. van Wicheren.
Mr. S. Wgbenga.

Mr. A. D. Reneinan.

Bij het Provinciaal Geregtshof.

Te Leeuwarden.

•3. Terguîn, ] J. Snoek,
J. A. Hijsioot. I

Bij de Arrondissement® Regibanken.
Te Leeuwarden.

In de Hoofdplaats.
I. O. Terguin. I L, Harmenzon.
B. Bloembergen Santée. 1 F. J. Jongsma.

In de Kantons.
A. S. Ejsinga, ie Berlikum.
S. Gr. de Vries , te Ferv/erd.
K, Kloosterman , te Kollum.

B, Jager, te JBergum.
J. J v. Eijck, te lïoordakuizum,
J. Eisinga, te Franeltcr.

Te Heerenveen.

In de Hoofdplaats.
3, Padberg. | G-. S. Hemminga.

In de Kantons.
E. F. de Haan, te Joure. U. J. Drijf hout, te Oudcber-
T, W. v. d. Hoop, ie Gorredijk. koop.

Te Sneek.
In de Hoofdplaats.

3. 3. Kijl.
S. Kamphuis,

J. de Vries.
B. Stellingwerf.

In de Kantons.
3, Kijl, te Bokward. A= D. Smit, te Hindeloovzn,
A. B, df KOP, ie Lemmer,



„Q(te Leeuwarden,
lî.ib , 8

ÆA

.ARRONDISSEMENT LEEUWARDEN.

Eerste Kanton , Leeuwarden.
•Kantonregier: Coruelis Albarda.
Plaatsvervangers : Mr. B Dorhout.

Mr. L. Dorbout.
J. F, C. Esau, Comm. van Policie, v/aarnemmde liet O. M.
Griffier % Mr J. L. Huber.
Deurwaarders; L liarmenzon,

S 1'. Heijman:
Zitliiig voor Burgerlijke en Handelszaken donderdags, Straf-

zaken dîngsdays, des voormiddags te 10 ure.

Tweede Kanton, Seriikum,.
KnnlonreglüT: Mr. C. L. van Beijma.
Plaatsvervangers: T. A!ma.

W. Wagenaar
J. S. Se venster, Assessor der GrietenijMenaldumadeel, v/aarm

het O. 'Ml.
Griijier: P. Pîantenga.
Veurwaarder : A. S. iiisiüga, te Berlikum,
Zitting voor Burger;',]te en Handn'szakea dregsdags, Straf-

zaken zaisirdags, des voonaiddags te 10 ure.

Döj.'dc Kanten , tïolwerd.

Xanicnregter : 13, D. Hartmans.
Plaatsvervangers: W. van Peijma. (3$ Br.)

I. &. Ârcnlsma Maitin.
3. ScbelJaiaa, op Arnelartd,

Mr, J. S. Baron van Harinxma tboe Siooten, Grietman van,
Westdongerodeel, waarn. het O. M»

Griffier: i. J, Heep.
Deurwaarders -. 3. J. Grasnia, te Ilolwerd.

S. G. de Vries, te Ferwerd,
Zitting voor Burg., Handels- en Strafzaken zaturd. v, m. 10 ure.
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Vierde Kanton , Dokkutn,,

Kantonregter : P. Kuiper fichonegevel.
Plaatsvervangers \ J. de Vries.

M. D. Melleina.
G. G. R. Fcnenga,

W. Pi. van der Weide, Burgemeester, waarn, het O, M,
Griffier: Mr. A. S. Talma
Deurwaarders : J. fï. van der Werff, te Dokkum,

K. Kloosterman, tó Kollum.
Zitting voor Bnrpjerirjke en Handelszaken dingsdags, Straf-

zaken zalurdags, des voorniiddags te 10 ure.

Vijfde Ka)!ton , Bergum.

Kantonregier: Mr, C F F Rinia van Nauta,
Plaatsvervangers: A. Alma.

G H van Boelens.
Jhr. Mr. H. B. van Sminia, Grietman van Tietjerksteradeel,

waarn. hel O M.
Griffier: Mr. A. Elderingh Ferf.
Deurwaarders: M. P. Jager,î

B Jager r \te B(rSum-
E. Kloosterman, te Buitenpost.

Zitting voor Burgerlijke en Handelszaken woensdags voorin»
te 10 ure, Strafzaken donderdag» voormiddigs te 11 ure.

Zesde Kanton , Rauwerd,

Kantonregier: Mr, C. Bergsma.
Plaatsvervangers: G. J Jeïies.

Mr. J. H. Jetso van Wagem'ngen.
Mr. F. J. J. Baron van Heemstra , Grietman van Kauwer-

derhsm, waarn. het O. M,
Griffier: T. Gosliga.
Deur-waarder: J. J. van Eijck, te Roordahuizum.
Zilling voor Burgerlijke, Handels- en Strafzaken zalurdags

voormiddags te 10 ure.
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Zevende Kanton , llurlnige^i,

Knntonregter •' Mr. IJ. Folkersina.
P/aalsvervangers : Mr. A. Teiting.

M. van der Pl»ats
H. Sîrofoand, Commissaris van Policie, waam. het O. M.
Griffier: Mr. J. F. van Enschut.
Deurwaarders: J. Damen, te Harlingen.

J Eisioga, te Franeker

Zitting voor Burgerlijke en Handelszaken woensdags, Straf-
zaken zaturdags, des voorraiddags te 9 ure.

ARR0RDISSE3ISHT HEEREKVEEJV.

Eerste Kanton , Heerenveen.

Kantonregler: Jr D Engelen.
Plaatsvervangers • Mr M. van Helorna,

Mr. A. F. Joîigstra.
Jhr. Mr. P B. J. Vegelin van Gaerbergen»

Mr. E. Tioos van Bienema, waam. het O. M.
Griffier: R. Biersina,
Deunvaardcrs • S Tulpfijn, te Ileerenveen,

E. F. de Haan, ie Joure.

Zitting voor Burgerlijke en Handelszaken maandags, Straf-
zaken dingsdags, des voormiddags te 10 ure.

Tweede Kanton , Beefsterzwaac/.

Kantonregier : F,- A. van Boelens.
Plaaisverva7igers: J. Tækes Tækema.

Mr. S. van Teijens, Grietman van Opsterland, waam, hel O. M,
Griffier: A. Mellesz. Koopmaas
Deurwaarders: E. L. van Leeuwen, te Beetsterzwaag.

T. W van der Hoop, te Gorredijk.

Zitting voor Burgerlijke, Handels- en Strafzaken zalurdags
voomiiddacrs te 10 ure.
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Derde Kanton , Oudeberkoop.

Kantonregier: J, van der Veeo.
Plaatsvervangers: G. Attema Gz.

3. Sickinga
II. M. Houlslra, Assessor, waarn. hei O. M.
Fungerend Griffier : H. S. de Vries,
Deurwaarder: 3. R. Nyhuis, te Oudeberkoop,

Ziîting vour Burgerlijke en Handelszaken maandags voorna^
te 10 ure, Strafzaken maandags namiddags te 1 ure.

ARRONDISSEMENT SNEEK.

Eerste Kanton, Sneek.

Kanionregter: Mr. B. A. Benthem Reddingius.
Plaatsvervangers: S. S. Sijbes

J W. Bungenberg.
G. Feenstra, Commissaris van Policie, waarn. het O. M.
Griffier : W. G Gorter.
Deurwaarders: B A. Vogelsang,!

,T de Vries , \ Ie Sneek.
B. Steiüngwerf, J

Zitting voor Burgerlijke en Handelszaken maandags, Straf-
zaken donderdags, des voonniddags te 10- ure.

Tweede Kanton , Bolsward.

Kanionregter : Mr B, J. de Kok.
Plaatsvervangers s F. Y. Tigchekar,

D. Roos van Mesdag.
T. Hoeksma, Burgemeester , waarn. het O. M.
Griffier: Mr. D. Jackles
Deurwaarders: P. de Vries ,1 _ , ,

T i,'nl (te Bolsward.

Zitting voor Burgerlijke en Handelszaken woensdags, Straf»
zaken zaturdags, des voormiddags te 10 ure.
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Derde Kan tor. -, lemnar.

Kantonregier : Mr. M. Meinesz-
Plaatsvervangers: Jr. J Burmania van Andringa de Kempenaer,,

,l!ir. ,T. L T. Waubert de Puisse.iu, waarn. hei O„ M.
Griffier; W. van Eçck.
Deurwaarder : A M. de Koe , te Lemmer.
Zitting voor Burgerlijke en Handelszaken woensdags voorna,

te 10 are, Strafzaken woensdags namiddags te 1 ure.

Vierde Kanton , Hindelopen,

Kantonregter : Mr. P. A. Schik Viëtor. >£
Plaatsvervangers : K. J Hingst.

3 Aiberts
Mr. G. A. Avenhorn van Nauta.

A. Bnma, Burgemeester, waarn. het O, M.
Griffier: P, Gerlsma,
Deurwaarders: G L. Karslen , te Workum.

A. D. Smit, ie Hindelopen,
Zitting voor Burgerlijke , Handels- en Strafzaken vrijdags

voorniiddags te 10 ure.
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feräeetïnf) der Provincie friesland in Regter-

lij ke Arrondissementen en Kantons, benevens

opgave van de bevolking der Steden en

Grielerryen.

ARBONDISS,

Leeuwarden

KANTOSS.

Leeuwarden

Berlikum

Holwerd

Dokkum

Eergum

Rauwerd

Harlingen

STEDEN EN GRIETENIJEN.

Leeuwarden
Leeuwarderadeel

Menaldumadeel
Het Biidt

Ferwerderadeel
Westdongeradee!
Het Eiland Amelaud

Dokkum
OostdoDgeradeel
Kollumerl. en N.KruisIand
Danlumadeel
l EiJand Schiermoxmikoog

Tietjerksteradeel
Achtkarspelen

Idaarderadeel
Rauwerderhera
Baarderadeel

Harüngen
iFraneker
[Franekeradeel
^Barradeel

isw.

21378
6459

6650
6089

6944
5975
2057

3885
6767
5714
6463

958

7719
7368

4020
2074
4376

7812
4636
3192

• 4821



ABRONIHSS.

Heerenveei)

Sneek

KANTONS.

Heerenveen

Beetsterzwaag

Oldeberkoop

Bolsward

Sneek

Lemmer

Hindelopen

STEDEN EN ÜRIÜTBNIJEN.

Schoterland
iEngwirden
Haskerland
Dtingeradeel

Smaliingerland
Opsteriand

Weststellingwerf
Ooststellingvverf

Bo!svvard
Wonseradeel
Hennaarderadeel

Siieek
Ylst
Wijrabritseradeel

Sloten
Lemsterîand
üoaia warstal
Gaasterlaud

Hindeiopen
Workum
Stavoren
Hem, Oldeph. en Noordw.

IKW»

"T968
2663
4540
3628

6818
10134

8383
4522

4252
8856
3108

7292
1305
7561

784
4045
2486
3087

1356
3228

536
2749

Gezamenlijk bedrag der inwoners in de Provincie 224656
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Voormalig Arrondissement Leeuwarden.

Arrondissemenls Nolarissen te Leeuwarden*
"Mr. J, D. van der Pkats. J. Albarda Ha.
J. C. Kutsch, A. Lijcklaina,
Mr, P, Andreæ. P. Tadetua.
Mr. E. E. Wielinga van Schel-

tinga.

Notarissen in de voormalige Kantons.
L e e u w a r d e n No. 2.

J. A Srbaaff, ie Sliens.
Mr. C, Wiersma, ie Huizum.

D o k k n m ,

G. W. Posthuma.
Mr. A. van Slooten.
Mr. F. Witteveen, te Metzlawier.

H a l l a m .

E. van Loon, te Sint Anna
Parochie.

3. Albarda, te Marrum.
E- P Brunger, te p'rouwen

Parochie,
0 . Braunius Oeberius , te St.

jlnna Parochie.

F r a n e k e r.

1. Telting.
Mr. A. Stinstra.
P. Steensma, te Minnertsga,

H a r l i n g e n .
Mr. J. Hanekuik.
Mr. S. S. Wijraa.
M- Gosliîigs,

D r o n r ij p.
W, K. Hoekstra, te Wommels,
T. Alma , te Menaldum.
i. B. Schultze , te Vronrijp.
K. Oosterhoff, Ie Marssum.

II o 1 w e r d.

B. Ypina,
H. Boekhout Khzes,\fe Ter-
J. Klazes, ƒ naard.
J. H, Heijmans Gz., op Ame-

land.

Berguin ,

G. Wilhelraij.
A, Alma.
H. W. Beuckens Braunius , ie

Driesum.
W. van Riesen, te Rinsuma-

geest.

B u i t e n p o s t .

J» Romein.
L, Faber, \ , .
R. BuisiDg,fÊ Kollum-
M. de Yries, te Augustinusga,
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Voormalig Arrondissement Heerenveen.

Arrondissenients Notarissen te Heerenveen.

A. Pi. van Voorst.
A. Bicnevts.

3. l'. 3. Greijdanus.
S P, van Goienga.
G. Peeting.

Notarissen in de voormalige Kantons.

A k k r u ni.
J. S. Bokma,
D. de Vries, 1 ie
II. de Jong Posthumus, f Joure.
W. A. Evertsz, >$< te OUkboorn

B e e t s t e r z w a a g .
F. T. Posthumus.
A« Andreæ.

G. T. de Jongh , te Gorredijk*
K. J. van der Veen , 1 te Drag-
J. Gelinde van Blom, ƒ ten,

Oudeberkoop.
G. Attema Gz.
A. R. Allema, te Wohega.
K. Tadema, te Oosterwolde,

Voormalig Arrondissement Sneek.

Ârrondissements Notarissen te Sneek.

Mr. J. J. Wiersrna.

Notarissen in de

S n e e k .
A. W. Nauta, ie Yht.
G. S. Zijlstra, te Heeg.

Bol s w ar d.
N. Meijer.
ï£. T. Kuiper.
F. W. C Ledeboer.
F. Y. de Boer, te Makkutn.

Hin d e l o p en.
P. E. Scbotanus.
J. C. Mann, te Workum,

|C, J. Jorritsma.

voormalige Kantons.

Mr. J. H, de Carpentier, te
Koudum.

L e m m e r .
Jhr.J.L.T Waub.de Puisseau.
O. J. Ruardi, te Sloten.
T. S. van dur Leq , ie Langweer.
Mr. W. J. Hemsing, te Balk,

R au w e r d.
G. Bakker.

JG. W. Sernler, te Grouw,
|B. J. van Assen , te Jorwerd,
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FRIESCHE GESCHIEDENIS.

FRAGMENT

VAN EEN ONUITGEGEVEN HISTORIESPEL,

GETITELD:

De Sohieringers en de Vetkoopers ?

OF

FRIESLAND ÏN JÏ98 ,

DOOR

MR. A. VAN HALMAEL, .IR,

TWEEDE BEDRIJF.

Eerste Tooneel.

i&neek. Tiende Februari/. Groote zaal op Harinxmakuis.
W^yts, Ansck J ong kama, Syts, gezeten en ziek tue.i
eenigen vrouwelijken arbeid beug houdende. Gos lick, J u w
Decama, Aesge tho Ho x wier, JE po ^ y / v * v

Sjoerd L ie uw es S e ij em , sormmgen gezeten % ander •i:-.
staande, met elkander in gesprek. — Jtiurtiikleine fiaschcnpcc-..
Dan treedt A e do J o n g h a m a binnen , witn Gal • • • •- te.
gemoet gaat.



G o s i i c k.

sïoe , Aedo Jongliama ! Wat raag u herwaarts jagen^
='V> ?oo in aller î\\ î

Â e d o.

En dat kan Goslick vragen ?
Of is het onwaar dan, wat mij, gansch onverwacht,
't Gerucht op mijne Sdns te Rauwerd overbracht?
Wat, als een najaarsstorm bij nacht, mij gierde in de ooren ?
.Dat gave God! —

G o s l i c k .

Ga voort; wat heeft men u doen hooren î

A e d o .

Een maar, die mij verbaasde, en meer nog mij ontroert.
»0p Aedo!" schreef men mij,.» naar Sneek! Tjerk Waltb.a

voert
» Op Westergoos gebied een heer van vreemdelingen,
» Om Bolsward wederom aan Jonghama te ontwringen.
••) Het trok op Sloten aan, dat, schoon ter naauwernood,
S) Zijn grachten bijten deed, hamei en poorten sloot.
» Thans legert bet in Ylst, vanwaar liet, als Gezanten,
i) Waar Sneek, tot Harinxma en diens Partijverwanlcn,
» Zijn Flopliên zesiden wil, die Bockc, vóór zijn waâ
» Te ontfangen heeft beloofd en morgen hooren zai."
£"'- is hed waar. <if niet ? —• Mod.u. ik 't en-.a logen achten!
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G o s l i c k.

Men heeft u wel benefit» 'Verneem nog sneer; wi wütLi.»:,
Thans Bocke hier terug, en Hessel Martena,
Die hem verzelt met Here en Janch Eottingha.
Doch u verwachtte ik niet,

Aed o.

Hoe! zoude ik achter blijven,
Waar ik kan noodig zijn 01» uwen moed te stijveis ?
Waar mooglijk menigeen reeds naar mijn raad verlangt V
En licht, aan ééne stem, 's Lands heii of onheil hangt.?
Op zijner oudren SÙBS , in Káuwcrds vrúchtbre dreven ,
Yerr' van uw stadsrumoer, voor gade en kroost te levci-
Is Aedoos eenig doel en Aedoos hoogste lust;
Maar kon hij die begeerte en zucht «aar vrede en rust
Voor Friesîaads weîziju niet bstooinun, 011 x'ervvinnen,
Dan moest hij niet zoo zeer het Vaderland beminnen.

G o s l i ek.

Wij achten uw beleid niet minder dan uw moed :
Wees daarom welkom mij en heel dees vriendenstoet,,

Ælen verwelkomen Aedo,

Tweede TooneeL

.0e rorïeen. Jiockt, Har in x ma. Hessel MÙ.-K
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na, JarichmHereHottingha, die hij het inkomen
mede Aedo begroeten,

Go sli ck.

Ha! Bocke ! — Nu, wat is des vreemdelings begeeren ?

B o c k e .

Dat Weef ons duister. Ja , gij ziet ons wederkeeren ,
Maar niet veel wijzer thans dan toen we zijn gegaan.
Doch hoor, wat ons het Hoofd der Hopliên deed verstaan:
» Ons heeft de Schieringer noch Westergoo te schromen:
s> Wij zijn in Friesland niet om Wallhaas zaak gekomen.
J) Maar Gelders Hertog, wien wij dienen, die ons zond,
» Mishagen Leeuwarden en 't Groninger verbond:
» Hen wil hij opentlijk , uit all' zijn macht bestrijden.
» Hrj vergt van Westergoo alleen, het kalm te Inden ,
» Den doortocht aan zijn heer te gunnen, tot dat doel,
y> En stil te zilten bij het verder krijgsgewoel.
» Zoo ge ons geen hinder doet, wij zullen u niet hinderen,
» Het welzijn vau dit Goo vermeerderen, niet verminderen,
» En Waltha zie dan voorts, hoe hij zijn zaak en recht
» Bij u, maar buiten ons en Gslders hulp, beslecht!"

A e d o ,

En !t antwoord, Bocke, was?

B o c k e .

Naar 't geen wij hier besloten :



» LeeuwardeD, Ooslorgoo, zijn onae Bondgenooten;
» Voortaan geen vreemden meer te dalden, Friesch en ïfrij
» Te blijven, was hun eed, en met hen zwoeren wij.
» Dus, al misleidt ge ons niet, al legt gij ons geen lagen .
» Wanneer gij hen bevecht, eD ze onzen bijstand vragenr

» Verleenen wij hun dien: wij alîen zijn bereid,
» Ons woord te houden en de trouw hun toegezeîd,
« Voorts mogen onze steen uw benden niet ontfangen ;
» Ook dat verbieden haar onze eed en 's Lands belangen :
» En trekt gij tegen ons als vijanden te veld,
» Dan weten wij geweld te keeren met geweld,"
Toen scheidden zij, te onvreên en met verkropte woede.

Tegen Gosîick.

Ik vrees hen niet, maar gij , wees gij op uwe hoede;
Want, naar een hunner ons teu afscheid liet verstaan,
Trekt, nog vóór de avoiîd valt, hun heer op Bolsward aan.

Tegen Aedo,

Deze onze wallen, die hen tarten, aan te tasten,
Is nog te zwaar een werk voor die vermeetle Gasten,

Jn het algemeen»

Wat voorts gedaan?

G o s l i c k ,

Wat voorts ? wij hoorden, immers reedss
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Dat Oostergoo en zijn verwaande Hoofdstad, steeds
Gekitleld met de ellcnd, dio ons mag wedervaren,
Zich vredig houden en den vreemdling zullen sparen,
Zoo lang slechts Westergoo gekweld wordt en bezet:
Wel, dat dan ieder Goo zich, zelf, bescherm' en redd'!
"Verzaken zij 't verbond, verschaffen ze ons geen knechten,
Laat dan ook ongestoord die vreemden hen bevechten,
En zitten wij, alzoo bet lien zal gelden, stil;
Dan doen wij, wat zij doen —

B o c k e , de overigen aanziende*

Is dat uw-aller wil?

A e d o.

.Neen! <— Weigert Oostergoo u zijne hulp te bieden,
Gebruikt uwe eigen macht, uwe eigen oorlogslieden.
Hoe kunt gij twijfelen wat hier te doen? terstond
Den vijand na, en hem verdreven van uw grond,
Eer hij zich nestien kan ol ergens nederzetten.
Op ! op! wij kunnen hem door eigen kracht verpletten !
Ik, schoon uit Oostergoo, en schoon ik nooit voorheen,
Gij weet het, tegen Juw noch voor hem heb gestreèn,
Koch haat of vijandschap Tjerk Waltha toegedragen,
Ben welgetroost met 11 den oorlogskans te wagen.

Tegen Goslick.

Het meest verwondert snij, dat gij uw Stad verliet.
Keer ijlings derwaarts.
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G o s l i ck.

Ik? — Ik tart heel Geiler niet
En wil niet, buiten nood, onoverzienbre rampen
Mij halen op den hals. Ik was gereed te kampen,
Mat Ooslergoo te zaâtn, maar waag het nooit, alleen
Met u en Westergoo in 't oorlogsveld te treên.

Mariena en de Hottinghaas aanziende, die kern ie
kennen geven, dat zij het met hem eens zijn.

Zoo denkt ook Martena, — ook Hottingha.

A e d o .

Kan 't wezen!
Wat zoekt gij u een arts die zelve u kunt genezen ?
Snijdt u den kanker uit, voordat hij yerder gaat;
ï e wapen, Aesge, Sjoerd, Juw, Epe, eer 't is te laat!

De vier aangesprokenen geven hemhunne goedkeuring
te kennen.

B o c k e.

De vreemdling toont, dat hij zich elders heen wil spoeden,
Hij trekt naar Oostergoo : zij des, niet zich te hoeden,
Ons Westergoo voldaan ; doch Rauwerd zou wellicht.....

Bo cke .

Op Bolsward wordt zijn heer — zoo zeidet gij — gericht ;
Moeint gij dat Oostergoo ?
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Bock e.

Om zich vandaar te haasten
Waar Leeuwarden gewis; wij zijn ons-zeîf de naasten,
En waartoe ons gewaagd, der oozen rust gestoord,
Voor trouweloozen, die, gelijk gij immers hoort,
Het onheil, dreigt het ons, niet meenen af te wenden,
En dus het laatst Verbond, hoe duur bezworen, schenden?
Ifog eens : de Vreemdeling, waarin ge een vijand ziet, . . . .

A e do.

Gelooft hem Harinxma, ik waarlijk doe het niet.

Tegen Gosiick*

Maar Bolsward zal nogthans hem buitensluiten kunnen
E n . . . . . .

G o s 1 i c k.

't Mag, wat mij betreft, hem vrij den doortocht gunnen.

Â e d o.

Ge ontfangt hem dus!

G o s l i c k ,

Geenszins: ik gun den doortocht maar.



11

A e do.

Zoo ze eens in Bolsward zijn, geloof, zij blijven daar
En zullen spoedig.. . .

G o s l i ck.

Sneek mag op zijn sterkte bogen ,
Mijn Bolsward zou geenszins den vijand afslaan mogen,
En zoo hij 't meester wierd, nadat het weerstand bood?
O Hemel! '1< ijs er van, dat onheil waar' te groot!

Ae do.

Doch, wat hun oogmerk zij, en of ze gaan of naderen,
Ik wijs, o Friezen, u op 't voorbeeld uwer vaderen;
Geen vreerade, wie het zij, te dulden op ons erf,
Was hunne leus en leer, die ook uw stem verwerf*.

G o s 1 i c k.

Het is hier vijf om vijf, wie wil men dat ons schelde?
Doch wie er vechten wil, dat hij zich voorbereide
Op zulk een nederlaag, als van hunne ovennacht
En krijgservarenbeid ons maar te zeker wacht.

A e d o, tegen Bocke.

Neen, gij, o Harinxrna, kunt mij niet tegenvallen;
Vertrouw slechts niet te zeer op uwe onwinbre walien.
En wat toch baten ze u, als 't omgelegen land,
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Ais dorp bij dorp , zoo verre uv oog Kan reiken , brandt,'
En de akkers ledig' staan, die thans uw burgers voeden ?
Dan treurt ge om 't onheil, dat gij nu nog kunt verhoeden ;
En kent gij grocter smart dan vruchtloos naberouw,
Uit eigen schuld geteeld?

Bocke, tegen Wyts.

Schei gij ons, Edeîvrouw,
Die ook het oorlog kent; dat ons uw raad verlichte.

W j t s , opslaande.

Dan val ik Goslick bij, stem, dat men niets verrichte,
Voordat men nogmaals weet', wat Oostergoo besluit,

Tegen Aedo.

Dat, wen 't u hooren mag, veellicht zich anders uit,
Zijn weigering herroept, en, door zijn arm te Ieenen,
Uw twist bemiddlen, ja , ons allen moog' hereeuen
Ten nutte van den Staat, tot Gelders scha en schand.
Ga, onvermoeide Held en red het Vaderland.
ID Frieslands Hoofdstad is de Landsdag nog te zameo ,
Trek, Aedo, derwaarts heen en help ons best beramen;
Beproef, wat uwe taal, uw invloed er vermag;
Yeel durf ik hopen van uw ijver en gezag,

B o c k e .

Zoo denk ik meê; gij kost op 't oogenblik vertrekkeu.
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En hem het snood ontwerp des vreemden hoops ontdek-
ken.

J)e anderen aanziende.

-Bestemt gij 't niet als ik ?

De Edelen geven hunne goedkeuring te hennen,

A e d o.

Wanneer gij aîlen 't wilt,
Zoo zij ' t , maar inderdaad is 't woord en tijd verspild.
Wacht van den Landsdag, dien ik weiger bij te wonen,
Zoolang de Groningers zich daar den meester toonen,
Hun Willem Fredricks er den hoogsten rang bekleedt,
Geen huip of redding , schoon gij 't uiterst iijdt of ïeedto
Op Wiîlems priesterlist kan ik niet zegepralen,
Men hoort en acht mij niet. — Ik wil niet langer dralen.
Doch overdenkt nog eens

G o s 1 i c k.

't Is alles overdacht.

'"* ça ! de weg is slecht, 't is winter, spoedig nacht,

B o cke .

Doch, zoo we u soms te veel, kloekhartige Âedo, ver-»
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A e do.

Niets meerders, Harinxma : uw rede mocht mij tergen;
Men vergt voor 't Vaderland aan Aedo nooit te veel.
Blaar 's Allerhoogsten hulp vali' ginds uw vriend ten deel!
O schenk mij kracht bij moed en mijner taal 't vermogen
Der overreding; Heer! o zegen Gij mijn pogen!

Vaart allen nogmaals wel, gij ziet me spoedig weer
En 't zal mjin schuld niet zijn, zoo ik niet blijder keer
Dan 'k u verlaten moet, die mede niet wilt luisteren . , . , .
Tot wederziens. Af.

B o c k e , hem naoogende.

Geene eeuw zal uwe deugd verduisteren,
O nooit volprezen Helds die nog dezelfde zijt,
Als bij 't ontbloeien van uw mannenlevenstijd!
O waarom mist ge zoons en kan ons uit uwe asschen,
O Feniks onzer eeuw, geeû andre Feniks wasschen!

G o s î i o k ,

Verdient juist hij dien naam? Zijn hier geene audren, daar . . .

B o c k e , zonder minachting.

Men vindt er éénen slechts in elke honderd jaar;
Ouk voel ik mij aan hem al vast- en vaster hechten.
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Tegen Ansck,

Mijn Gade, sprei den disch, — de Friesche drie gerechten.

Tegen de overige Edelen, buiten Goshck.

Gij zijt mijn gasten toch? hier, waar geen overval

Of opentlijk geweld den maaltijd storen zal:
Mijn Sneek is sterk en zal het hoofd niet lichtlrjk buigen,
Waar, lust het u , ' t gezicht u zal van overtuigen,
Wen wij de ronde doen, vóór wij ter tafel gaan.

Hij volge mij die wil, dat ' s , Mannen, u vooraan.

Af, alle de Edelen volgen hem.

A n s c k , opstaande , tegen Wyts,

Zoo zorgen wij, den disch en bekers toe te stellen,

W y t s .

Ik help u , Dochter. <-

A n s c k , legen Syts,

Nicht, zult gij ons niet verzeilen ?

S y t s .

Verschoon mij, lieve Moei, vergeef 't mijn zîelsveriinets

Maar alles is me een last.
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A n s ck.

Mijn kind, ik dwing u niet.
Verwacht ons dan weer hier, doch, tracht uw smart te

teugeîen.
Af met Wyts.

S y t s .

Aan de uren van genot, o Hemel, geeft Ge vleugelen,
En dat des weedonis kruipt met looden schreden voort X
De smart strekt u ten dolk, die ook de ziel doorboort,
Ons wonden toebrengt, waar we langzaam aan verkwijnen!
En ach, wat laat de vreugde ons na, bij haai1 verdwijnen?
't Besef, dat zij vervloog, en een herinnering,
Die 't leed verdubbelt, dat ons vorig heil verving!

Toeft gij, Johan, bij hen , die 't Vaderland belagen ?
Strijdt ge aan hun zijde? —. Ik kan dat denkbeeld niet

verdragen;
En echter, hoe 'k liet weer', al gruwt mijn ziel er van,
Het — lage ik in het graf, aan uwe zij, Johan!

Verzinkt in gepeins. Het gordijn valt.

Derde Tooneel.

Leeuwarden. Het reverder van het Jacobijncr Klooster. De
Landsdag is nog vergaderd, WillemFredericksx.it
dien voor. Aan zijne rechterhand zijn Jo han Schaf/er,
Burgemeester van Groningen, en voorts de Abten en Pri-
ors der velkoopersgeginde Abtdijen en Kloosters in Friesland
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gezeten; aan zijne linkerhand, Foppe Maithyssen, Ol*
tierman van Leeuwarden, Tjalling Lieuwes Jellin-
gha, Botte en Aucke Jarla, Sj oer d Wyhes
Groustins, Binnert Aebingha, Wyb rand Koor-
d-a en andere Edelen.

Geheel vooraan staat 3'o kan Walt ha. Buiten
de deur, welke ter linkerzijde is, zijn twee gewa-
pende Burgers, die men, wanneer de deur open-
gaat, gewaar wordt, als Schildwachten geplaatst.
Het is avond en lampen verlichten de zaal.

W i 11 e m, zijne rede tegen Johan vervolgende.

Dus heeft uw vader niets van Oostergoo te vreezen :
Noch dat, noch Groningen zal hem vijandig wezen;
Betrouw u daaromtrent op Willein Fredncks woord,
Dien ge, in des Landdags naam, het u verzeekren hoort.

Wenkt hem zich i£ zetten. Johan neemt plaats bij
de Edelen. Willem vervolgt tegen allen.

Voleindigd is ons werk, doch, vóórwq t' huiswaarts keeren.
Zij u mijn dank gebragt, eerwaarde eu eedie Heereu ,
Voor uwe aanwezendheid, — uw ijver voor de zaak,
Van heel den ïrieschen Staat,— uwe eendracht, die de taak,
Door u mij opgelegd, mij ten genoegen maakte
En, niet ééa oogenblik, ons waar belang verzaakte , —
Voor de eer, aan Groningen, het Hoofd van ons Verbond,
Dat als zijn Afgezant mij in uw midden zond,
Bewezen, door aan mij, in zulke bange dagen,
!t Voorzitterschap vau uw Vergaadring op te dragen;

2
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Oprijzende*

En Cod gebeden, dat Hij stevig' en behoed,
Wat hier . . . . .

Vierde Tooneel.

De Vangen, een Bode treedt driftig en in aller ijl op.

W i 11 e m , tegen den Bode,

Wat brengt ge ons (spreek) met zulk een drift en spoed ?

Bode .

't Is Aedo Jonghama , die, vóór des Landdags scheiden
Kog eens gehoor verlangt; moet ik hem herwaarts leiden ?

W i l l e m .

Gewis: wij mogen hem niet weigren, hij verschijn! Bode. af
Men wijze niemand af, zoolang wij zamen zijn.

Vijfde Tooneel.

De Vorigen, Aedo ingeleid door den Bode, die
dadelijk weder vertrekt. »

A e d o , bij het inkomen.

Wel ons, dat ik u nog bijeen vind en vergaderd!
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Willera.

Wat wilt ge ? maak het kort: de tijd van scheiden nadert,
En als ge, Jonghama, ons iets te melden had,
't Welk u te strekken scheen ten nut van G-oo of Stad,
Zeg, waarom hebt ge u hier niet vroeger laten vinden?
Dus nogmaals kort.

A e d o .

Ik zal, ik mag het zijn, mijn Vrinden :
Want wat ik eisch is recht en billijk, en wat recht
En billijk is, wordt ras en met één woord gezegd.

Een Fries, een Edelman, in ons Gewest geboren,
Veroorlooft zich, de rust in Westergoo te storen
Aan 't hoofd eens vreemden hoops, wiens houding en gelaat
Ons duidlijk spelt, wat ons van hem te wachten staat.
In Sneek beidt Harinxma met zijue Bondgenooten
Uw bijstand naar 't Verbond, door u met hen gesloten,
Om onverwijld, dien hoop met kracht te keer te gaan,
Te drijven van ons erf, of hem ter neer te slaan.
Des vat de wapens op, verzamelt uwe Lieden ,
Van alles wel voorzien , zoo ras het kan geschieden;
Vereenigt u met ons en kampt aan onze zij.
Ik vorder 't naar 't Verbond, 't is recht; wat antwoordt gij ?

W i l l e m .

Dat Oostergoo 't Verbond in alles zal betrachten ,
Naar 't welk gij niettemin geen bijstand hebt te wachten
Die nooit u werd beloofd , dien gij niet vordren kunt:

O, *
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'l Is niet op Westergoo in 't algemeen gemunt;
Aan Tjerck, en die met hem voordezen zijn verdreven,
ïlun Vaderland, hunne eer en goedren weer te geven,
Die Goslick Jonghauia hun ai'roofde, of ontsla],
En als het zijn gebruikt, en niet hergeven zal,
Tenzij hij door geweld zich daartoe ziet gedwongen,
Is 't eenig doel van 't heer door't welk gij wordt besprongen.
Geloof mij, Jongbama, wij zijn te wel bewust
Van 't geen de vijand wil, om wien ge u zoo ontrust;
't Is een bijzondre twist, 't zijn niet des Goos belangen,
Waarvoor ge een bijstand eischt, dien gij niet zult ontfangen.
Neen , wie er ook de zij van uwen Gosück kies',
Eu of hij zijnen roof voor zich houde, of verlies,
Wij zullen, moge 't vrij uw toorn en gramschap wekken,
In deze zaak het zwaard voor geenen Goslick trekken;
Hij kromm' zich voor de roê die billijk hem kastijdt.

Â e d o tegen die van Oostergoo.

Tot u , mijn Broedren, die oprechte Friezen zijt,
Met niij van ééne teeît, tot u richt ik mijn rede,
IVIijn vordering, verzoek, of (wilt ge 't dus) mijn bede;
Niet tot dien Priester, tot dien Groninger Gezant,
Mijn vijand, en ook de uwe, o dierbaar Vaderland,
Wiens giftige adderblik — vermocht hij't—mij zou moorden ;
Neen, u, en u-alleen, betreffen Aedoos woorden.

Ik weeE niet, met wat doel de vreemdling herwaarts
kwam.

Naar 't geen men, uit den mond zijns Afgezanis, vernam,
Is Oostergoos bederf het doel van zijn begeeren,
En zal hij Jonghama en Westergoo niet deren.
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Ik lette daarop niet, ja vitid het ongeruàn
En roekeloos, geloof aan zijne taal te slaan :
Doch is, voor 't geen men u gezegd heeft, ui' geschi-even ,
U grooter zekerheid en vaster borg gegeven ?
Misleidt men ook niet u , wanoeer meti u vermeldt,
Dat zijne komst alleen de Westergooschen geldt ?
En wordt wellicht ook Tjerck door soortgelij ken logen ,
Ofschoon hij 't niet vermoedt, a!s gij en wij bedrogen?
Wij weten, wat de Saks alreeds heeft aangewend,
Opdat hij eens als Heer in Friesland werde erkend;
Hoe 't ook Bourgonjes Vorst, schoon zijn belang hem knoopte
Aan Albrecht, en hem vaak dien te ondersteunen noopte,
Ja zelfs op heden nog hem dwingt, ten minste in sclúja
In geenerlei ontwerp diens, weêrpartij te zijn,
Nogthans op 't allerhoogst zou streelen en bekoren,
Werd hem de heerschappij van Wester'and beschoren;
Hoe Gelders Hertog, door zijne eerzucht steeds geplaagd,
Almede naar 't gebiên in deze Landen jaagt;
Hoe 't zelfs Oostfrieslands Graaf zou fcitllen en behagen ,
Werd hem 't beschermen onzer rechten opgedragen, —
Ons Friesland is een maagd, die , schoon wat stug van aard ,
In veler "Vorsten hart een gloed van lusten baart ;
De lust wekt list, en, oin de maagd tot vrouw te maken,
Ontziet zich geen van hen baar d' Ouderen te ontschaken.
O staat dat vreemde heer, dat dus op 't onvoorzienst
Ons erf betreden durft, niet een van hen te dienst ?
En , wie het aanwierf, 't moge of Phlips, of Karel wezen ,
Of Edzard, of veellicht die Albrecht, meest te vreezen
Van allen, en zoozeer door Masimiliaan ,
In weerwil van zijn zoon , Bourgonje, voorgestaan ,
Indien 't zoo is, helaas, en gij u dwaas misleiden,
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En thans door Groningen, van Westergoo Iaat scheiden,
Wat wordt er van die helft uws Vaderlands , gereed
Met u te strijden ? Hoort! voor Waltha , zoo het heet,
Ziet Bolsward allereerst zrjne onbezette wallen
Vermeestren, — 't is misschien, terwijl ik spreek , gevallen.
Vandaar zult gij eerlang heel 't omgelegen land,
En stins bij stins, en dorp na dorp, zien aangerand,
Terwijl de vaste steen tot wijk en schuilplaats strekken
Voor d' Adel, die het zwaard niet zonder u wil trekken.
Dan lokt de hoop op buit, van overal, elkeen,
Die elders is verarmd, of ledig gaat, hierheen.
Dat zal der Vreemden kracht tot zulk een hoogte voeren,
Dat zich welhaast geen Fries meer reppen dnrft noch roeren.
Dan stormt die vreemdeling de steden, of omsluit,
Waar 't stormen vruchtloos is, de vest, en hongert ze uit.
De laatste zwicht, en hij, die 't leven niet moest derven,
Noch slaaf wil zijn, ontvliedt, om elders vrij te sterven! —

Is 't uit met Westergoo , wat wordt er van dit oord ? —
Wanneer het roofgedierte één woud heeft leêggemoord,
Zal 't daaraangrenzend, waar nog prooi in is voorhanden,
Zich, zoo men 't niet belet, niet daadlijk aan zien randen?
Ontziet de vuurgloed, die mijn woning heeft verteerd,
Mijns naasten buurmans huis, zoo hij de vlam niet keert?
En, als 't aan jagers faalt, om 't eigen bosch te omzetten,
Wanneer men bussen derft en strikken beeft noch netten,
Hoc veiügt men zijn grond, hoe wordt ons bosch behoed?
En, als 't vernielend vuur, sinds laag te ruim gevoed,
Zoo overmachtig werd, dat gij het niet kunt koeren,
Wat wordt er van uw huis? Wat zal uw vijand weren,
Als hij, wien Westergoo niets meer te buiten biedt,
Het welig Oostergoo nog bloeiend vóór zich ziet,



23

En u in kracht en macht is boven 't hoofd gewassen ?
Laat, Oostergoo u niet door zu!k een ramp verrassen.
Reikt ons de broederhand, nog is het daartoe tijd,
Zoo raken wij en gij die vreemdelingen kwijt.
Bedenkt, dat onze ellend, wilt gij haar niet verhinderen >
Des vijands kracht vergroot, terwijl uw krachten minderen.
Nog eenmaal, wapent u en jaagt hem van dees grond.
Vervult aldus uw eed, voldoet aan ons verbond,
En onderzoekt daarna, wat Waltlia heeft te vragen,
Wat rechten men hem nam, wien hij heeft aan te klagen ,
En handhaaft zijne zaak naar onzer Vaadren wet,
'Waartegen Goslick dan zich vruchteloos verzet, —
Neen, niet verzetten zal, wanneer ge ook zijne rechten
Eerbiedigt en 't geschil naar billijkheid wilt slechten. —
En werd ook Waltha niet hersteld in goed en eer,
Het griefde mij, maar 't heil van Friesland raakt mij meer,
Van 't Vaderland, dal niet dan onheil heeft te wachten
Van vreeraden , die alleen naar eigen voordeeî trachten,
En nimmer onzen grond betraden, vóór noch na,
Dan tot des Landzaats druk en vaak onheelbre scha.
O dat de aloude tijd, de gulden eeuw herleefde !
De tijd, toen Barrahuis nog Hartwert niet weerstreefde,
De tijd, toen 't eene Goo zich steeds aan 't ander sloot,
En, in gansch Westerland, één Potestaat gebood;
Toen Karels Rechtbank nog, van af haar Keizerszetel,
In Franeker, bevai; geen nabuur, hoe vermetel,
En schoon ook onze bloei zija handelsnijd ontstak,
Met ons belang zich moeide en hier ais meester sprak !

Maar 'k heb genoeg gezegd, eerwaarde en eedle Manuerj?
Wilt slechts partijdigheid uit uwen boezem bannen,
Herdenkt dit oogenblik der oude veeden niet,
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En vraagt slechts, wat uw piiclit en waar belang gebiedt!

WiS lem.

Gij waart reeds wederlegd, aleer gij hadt gesproken,
En wat de Landsdag sloot wordt niet om u verbroken.

De overigen aanziende.

Is echter een van u veranderd van besluit,
Welnu, dat hij dan rijze en onbeschroomd zich uit'.

Tusschenpoos. Allen blijven zitten en zwijgen.

Gij ziet het, alles zwijgt, ondanks uw rjvrig preêken,
JEn 't zwijgen zegt hier meer dan 't overbodig spreken.

Oprijzende.

Ik sluit dees Landsdag dan, en geef, o God, dat hij
In zijn gevolgen 't Land tot troost en nut gedij'!

Terwijl de Leden van den Landsdag, de een na
den ander , langzamerhand hunne plaatsen ver-
laten, begeeft hij zich tot Aedo en zegt:

Gij hebt u onderstaan, laaghartig mij te honen —
En — Groningen! het kon maar — 'k wil uw drift

verschoonen.
Sint Maartens Priester neemt geen kennis van uw taal,
Doch —• hoon eens Landsdags Hoofd niet voor den tweeden-

maal! Jf.
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A e d o , terwijl de overigen, van
welke de meesten hem in liet voorbijgaan groe-
ten , zich verwijderen.

Ik zie uw noodlot in, o Land van mijne Vaderen!
Ik zie den ondergang van uwe vrijheid naderen,
't Verderf u naken ! ach! dat wrocht de razernij
Der twee Partijen, en der zucht naar heerschappij ï
Doch ik vermag die ramp niet van u af te wenden,
Helaas!
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van hei laatst der achtste tot het begin

der veertiende Eeuw.

IVIet R a d b o u d II nam de koninklijke regering in
Friesland een einde , en liet gelukte K a r e 1 den Groole
deze landen volkomen aan zich te onderwerpen. Het tegen-
woordig Friesland was reeds vroeg, waarschijnlijk door
Ka r e l , in drie Graafschappen verdeeld, namelijk: Ooster-
go, waartoe eeuige plaatsen behoorden, die nu onder Ze-
venv/ouden begrepen zijn; —• Westergo en Stavoren, welk

laatste grootendeels door de zee is verzwolgen en waartoe
een groot gedeelte van het tegenwoordig Noord-Holland
behoorde. De beide Stellingwerven maakten een deel uit van
Islegouwe of Ysselland', helwelk hoogstwaarschijnlijk toen-
maals een Saksisch Graafschap was. Over elk deel was een
Graaf, en over eenige Graafschappen weder een Hertog van
's Vorsten wege aangesteld. Het schijnt, dat de eersten zich
hoofdzakelijk tot de burgerlijke aangelegenheden, zoo als
de handhaving van het re^t en de goede orde, bepaalden,
lenvijl de laatste alleen over de oorlogsmagt te zeggen had.
01 deze Graven eu Hertogen allen vreemdelingen geweest
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zijn, door den Vorst herwaarts gezonden, dan of zij som-
tijds ook uit de landzaten werden gekozen, hetwelk niet
onwaarschijnlijk is, en, in hoe verre men in het laatste ge-
val, daaronder sommige Potestaten kunne rekenen, is mij ner-
gens duidelijk gebleken; want ofschoon de naam van Po~
testaat van Jateren tijd moge zijn, de personen evenwel,
wellie onder dien titel voorkomen, hebben ongetwijfeld be-
staan. Zoo werd M a g n u s F o r t e m a n of F o r t e m a n
de Groote, omstreeks het jaar 808, door K a r e 1 <&n Grooie
zelven, tot zekere waardigheid, onder welke benaming dan
ook , verheven ; —• F o k k e L u d i g i n a u in 819; — A d e l -
b r i k v a n A d e l e n *) van Sexbierum omstreeks 830.
Verder leest men van II e s s e 1 H e r œ a n a van Minntris-
ga; — van Y g e G a l e n i a ; — G o s s e L u d i g m a n van
Stavoren in 989; — S a k e R e i n a l d a , die omstreeks 1180
overleed; — S i k k e S j a a r d e m a o f S j a a r d a , bij vele
schrijvers de achtste Potestaat genoemd, leefde in de 13de
Eeuw ; — R e i n e r C a m m i u g h a stierf in 1306 ; — II e s-
s e l M a r t e n a regeerde van 1306 tot 1312; — J u w J o n -
g h a m a omstreeks 1397 ; •— S j o e r d W i a r d a van Gou-
tum en H a r i n g H a r in x ma van Heeg bekleedden gelijk-
tijdig, in het begin der 15de Eeuw het ambt van Landsheer,
en eindelijk werd J u l i u s D e k a m a in 1494 tot dien post
verheven, op uitdrukkelijke begeerte van Keizer Maxi mi -
l i a a n , ora uit de landzaten eenen Potestaat te verkiezen.
Onder dezen, den laatsten van dien naam, ging de door alle
tijden heen behoudene vrijheid der Friezen verloren; want

*) Een nakomeling van Koning R a d b o u d I , of nader
van A d g i 11 u s II V a n L e e u w e n Janteek, en Bijv. op
It aade Friesche Terp bl. 353. Tegenw. St. van Friesl, 1 D.
bl. 233.
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M a x i m i 1 i a a n stelde in het jaar 1498 tot Heer over FriesS

land aan A l b r e c h l v a n S a k s e n , op wien G e o r g e

v a n S a k s e n gevolgd is , welke dit gewest aan keizer K a -

r e l Y overdroeg *) .

Hoe het dan ook met die vroegere Graven en Hertogen

moge gelegen zijn geweest, de regering bleef altijd aan de

Staten des Lands, welke dan eens voo komen onder de b e -

naming van Grietmannen, Regieren en Geestelijken van Oos-
tergo , Westergo met de andere Zeelanden van Friesland,
dan eens onder die van Prelaten, Grietmannen en gemeene
Rcgters van Oostergo en Westergo, en dan weder onder den
titel van Dekenen, Prelaten , Schepenen, Hovelingen, Griet-
mannen , Regters en gemeene Gemeente van Ooslergo, Westergo
en Zevenwouden met alle eilanden en ommelanden aan de
westzijde van de Lauwers. Zij hadden geene vaste verga-
derplaatsen , maar hielden dan in de eene, dan in de andere
stad hunne zittingen, en meermalen ook in het eene of an-
dere dorp f).

De Geestelijken verkregen van lieverlede zoo veel invloed
op de regeringszaken , dat de Abten dikwijls de eerste plaat-
sen op de Landsdagen bekleedden. De Steden maakten in
het. eerst geen afzonderlijk lid van regering uit, maar wer-

*) Over de zoogenaamde Potestaien of "Landsheeren kan
men onder anderen raadplegen lt aade Fr. Terp bl. 61 , Bijv
en Aant b l . 3 5 2 . F o e k e S j o e r d s , Beschrijv. van O. en
N. Friesl. I D. 1ste St. bl. 432 volg. 2de St. bl. 845 volg.
Oudh. en Gestichten van Friesl. I D. bl. 13 volg. Teg. St.
van Friesl. I D. bl. 251 volg

†) In het jaar 1406 werd vastgesteld, dat de Staten en
Regters van Oostergo te Barrahuis, onder IFirdum, en die
vau Westergo te Harivierd hunne vergaderingen zouden hou-
den. W i n s e m i u s Ilist. bl, 226.
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úen .gérekecc! ondcr.de Gucii, waarin zij lagen, en hadden
Eekcie aanzienlijke adellijke personen aan hei hoofd. Zoo
had bij vb. Leeuwarden de Ca m rn in g h a's, Unia 's en
B xx r m a ii î a's ; Bolsward de J o n g h a in a's ; Frantkcr het
adellijk geslacht van Sj a a r d « m a ; JDokkum dat van
H e e m s t r a ; Harlingen zijne G e r b r a n d a's , en Sneek
had de I l a r i n x m a ' s veelal aan het hoofd.

Ofschoon men in den beginne (hetzij dan onder Ka r e l
den Groole, of latei', toen het Frankische rijk begon te ver-
zwakken) slechts in buitengewone omstandigheden, zoo a!s
in tijden van oorlog, eenen Polesiaat verkoos, alleen, zoo
het schijnt, tot aanvoerder in den krijg, blijkt het echter,
dat zij in lateren tijd met uitgestrekter gezag bekleed waren
en eenen overwegenden invloed hadden op de regeringsza-
ken, waartegen meo vervolgens eenigermate zocht te wa-
ken, door hem eenen Moderaad toe te voegen *). Dusda-
nige Mederaad, met den Potestaat aan het hoofd, kan be-
schouwd worden als de Opperste Raad in alle zaken, die
de handhaving van het Regt en de goede orde Betroffen;
dezelve vergaderde doorgaans drie of vier malen in het jaar
†) . Vroeger, onder de Frankische Vorsten, en later, on-
der de Duitsche, was zulks toevertrouwd aan zekere Ma-
gistraatspersonen met den Graaf aan het hoofd. Hiertoe
behoorden de Aesga of Adjunct van den Graaf, en de van
's Vorsten wege aangestelde Schelle §), die den Graaf werd
toegevoegd, met last, om voor des Konings regten te wa-

*) Zoo verkreeg J u l i u s D e k a n i a eenen Mederaad
van wel 24 leden. Tegenw. St. I D. bl. 265, de noot.

†) Aid.

§) Vau hier ons woord Sr?—
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ken, deszelfs inkomsten in te vorderen, toezigt te houden
op de dijken en wegen, malen en gewigten enz. Ook had
men nog de Vrona; die nagenoeg met de dorpregters van
lateren of de veldwachters van onzen tijd gelijk stonden *).

Wat eindelijk de Grielslieden betreft, deze werden, toen
de Duitsche Vorsten niet langer hunne Graven herwaarts
zonden, door de Slemgeregligde Ingezetenen gekozen. Hun
getal was, even min als dat der Grietenijen, niet altijd even
groot; zoo was bij voorb. in de 15de Eeuw, F e i k e Ae-
h i n g a van Hijum Grietman alléén van Leeuwarderadeels
NOORDER-TRIMDEI,. Hunne opkomst schijnt men niet veel
vroeger dan in het laatst der 13de of in het begin der 14de
Eeuw te kunnen stellen. Men denkt, dat het ambt van
Grietman ontstaan zal zijn uit de bijeenvoeging der verrig-
tingen van den Aesga en Schelte, want, van het begin der
14de Eeuw af, a!s wanneer er bestendig van Grietmannen
gesproken wordt, vindt men niets meer van den Aesga en
Schelte geboekt †). Zij deden met hunne bijzitters {Asses-
soren), vóór de Saksische heerschappij, uitspraak zoowel in
crimineele als in civiele zaken. —

Zietdaar, hetgeen ons nopens den regeringsvorm der Frie-
zen , in het opgegeven tijdperk, bij onze Geschiedschrijvers
staat aangeteekend, kortelijk vermeld. Nu iets over hunne
buhenlandsche oorlogen en inwendige verdeeldheden,

*) F o e k e S j o e r d s I D. 1ste St. bl. 437 volg. Teg.
Staat van Friesl. I D. bl. 267.

†) Jr. Mr. II. B a e r d t v a n S m i n i a , Nieuwe Naam-
lijst van Grietmannen bl. 1 en 2. Over den naamsoorsprong
van Grietman zie tevens F o e k e S j o e r d s I D. bl. 426.
Tegcnw. Staat van Friesl. I D. bl. 130, in de noot.
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Eeeds vroeg schijnen de Noordsclie volken, vooral de
Deerten, deze landen door hunne strooporijen verontrust te
hebben; men vindt althans daarvan melding gemaakt opliet
jaar 62 *) ; doch vóór de eerste helft der 9lle Eeuw schijnt
het tegenwoordig Friesland daarin minder gedeeld Ie hebben,
hetzij de Friezen dio plunderingen afkochten, hetzij L o-
d e w i j k , kleinzoon van Ka r e l den Groote, aan wien in
het jaar 843, bij het verdrag van Verdun, Friesland ten
deel viel, meer waakzaamheid daaromtrent betoonde, dan
zijne broeders L o t h a r i u s en K a r e l de Kale, welke
laatste Jfresifr ankrijk verkreeg, hetwelk toen reeds veel van
de Noormannen te lijden had. — Het is ook zeer waarschijn-
lijk, dat M a g n u s F o r t e m a n , L u d i g m a n , A d e 1-
ï) r i k , H e s s e l H e r m a n a , en Y g e G a l e m a , als le-
gerhoofden der Friezen, zoo door waakzaamheid als dap-
perheid niet weinig tot afwering' van dat onheil zullen heb-
ben toegebragt. L u d i g raan voorzag de zeekusten met
goede wachten eii schansen, waartegen de Noormannen meer-
malen het hoofd stieten, terwijl A d e l b r i k hun, in de
nabijheid van Kollum, eene zware nederlaag toebragt om-
streeks het jaar 852. Eenige jaren later versloeg H e s s el
H e r man a hen tweemalen , en hijzelf zou in den eersten slag
zwaar gewond, in den tweeden gesneuveld zijn †). T g e
G a l e m a versterkte insgelijks de kuslen en betoonde zich
bijzonder waakzaam en dapper; bekend is het rijmpje,
hetwelk hij den inwoners van Esonstad toevoegde :

*) V a n L e e u w en t. a. pi. bl. 314.

†) In jaargetallen en eenige bijzonderheden mogen som-
mige sshrijvers hier verschillen, in de hoofdzaak stemmen
zij vrij wel overeen.
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Haadet goede v/acht tijen da noordera oord;
Want uwt dagrimmahcrnacomtuvis alltquatd voort*}.

Vele oude kerkgebouwen in Friesland dragen duide-
lijke keiileekenen, dat in de ]NToordermuur eertijds eene
zeer lage deur geweest is. Eene oude overlevering zegt,
dat zulks geschied is op bevel van den Noordschen Koning.
Mtjns inziens heeft dit volksverhaal eenigen grond van waar-
schijnlijkheid , als men in aanmerking neemt hetgeen de meeste
Friesche geschiedschrijvers berigten, dat namelijk K a r e l
de Dikke, die in het jaar 880 tot de keizerlijke waardigheid
werd verheven, en tevens bet gebied over Friesland ver-
kreeg , onder anderen ook dit Gewest tot een' bruidschat
schonk aan G i s e l a , dochter van L o t h a r i u s I I , welke
in het huwelijk zou treden met den Noordschen Vorst G o d -
f r i e d , die, ten gevolge daarvan het gezag in handen krij-
gende, alhier op eeue barbaarsche wijze regeerde †). Hij

*) Esonstad lag aan de Lauwers, en zoude, in de 4*
Eeuw, door O d i l b a l d u s , Hertog van Friesland gesticht
zijn. In 808 werd deze stad door de Noormannen geplun-
derd en in brand gestoken, zoodat slechts 34 huizen overig
bleven. Omstreeks bet jaar 1230 is Esonstad door de zee
verzwolgen.

†) Deze Vorst moet niet verward worden met eener
anderen Deenschen Koningvan dien naam, welke van 807-810,
ten tijde van K a r e i den Groote, deze landen op eene ver-
schrikkelijke wijze plunderde. Tegenw. St. van Friesl. I D
bl. 252 volg. Van dezen Vorst wordt wel gezegd dat hi
de Friezen noodzaakte, om de deuren hunner huizen tegei
het boorden te plaatsen, en wel zóó laag, dat zij niet zon.
der kniebuiging konden in en uitgaan ; waarschijnlijker even-
wel komt het mij voor, dat zulks, vooral lei) aanzien de
kerkgebouwen, plaats had onder Koning G o d f r i e d , dei
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liet de Friezen met halsbanden boeijen, ten einde hen slceds
voor den slrop gereed te honden of voor het gebruik tot
lastdieren *).

In het jaar 896 erkenden de Friezen, beoosten liet Vlie,
den Duitschen Keizer A r n u 1 p h voor hunnen Opperheer ,

' stonden hem getrouw bij tegen de Noormannen, en hielpen
hem Rome veroveren. In het begin der 10dB Eeuw ver-
leende Keizer H e n d r i k deü. Friezen tiet voorregt, ora van
alle builenlandsche oorlogen verschoond te blijven. Hierdoor
werden zij te meer aangemoedigd, om hun eigen land te-
gen alle uitheemsch geweid te verdedigen. Omtrent dezen
tijd maakte het geslacht van J o u l s m a zich bijzonder be-
roemd wegers behaalde overwinningen op de Noormannen.
In 1391 ontdekte men te Briisum de begraafplaats van vier
helden uit dit geslacht, zijnde allen broeders †).

Omstreeks de jaren 1009 en 1010 hadden de Friezen we-
derom veel van de Noormannen te1 lij oen, lioewel deze in-
schoonzoon van L o t h a r i u s . De eerste toch deed hier
van tijd tot tijd slechts invallen, en v?erd door Keizer Ka-
r e l verhinderd hier vasten voet te houden, terwijl de
laatste, krachtens huwelqksverbindtenis zich als Heer over
Friesland konde beschouwen; ook strookt deze zijne han-
delwijze volkomen met hetgeen men van zijne willekeurige
en wreede regerîngswijze geboekt vindt.

*} V a n L e e u w e n a. W. b!. 355, Het behoeft ons
dus geenszins te bevreemden , dat men ten diea tijde in
de openbare Gebeden telkens liet invloeijen: lieerei verlos
ons van de woede der Noormannen!

Onlangs is mij gezegd, dat zoodanige halsband in de Grie-
tenij Baarderadeel nog aanwezig zoude zijn.

†) Bijzonderheden hiervan vindt men bij W i n se ns i u s,
Chron. van Friesl bl. 178. Oudh. en Ges/. I D. Iti.'olkvolg,
Tegenw. St, v. Friesl, II D. lsls St. bl. 12 volg.

3
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vallen op verre sia niet met zoo veel woede en onmensche-
Jijkheid gepaard gingen als de vroegere ; maar ook van de-
zen tijd af werden dezelve hoe langer zoo zeldzamer, waar-
schijnlijk mede ten gevolge van den ge zegenden invloed des
Christendoms in het Noorden. In 1306 echter deden zij ,
partij trekkende van de heillooze inwendige verdeeldheden
der Friezen, op nieuw eenen inval, waarbij de Potestaat
R e i n e r C a m n i i n g h a hun een verlies toebragt van 900
man, doch ook zelf aan zijne bekomene wonden stierf*).

Tusschen de adellijke geslachten van E n e k e ma en
J o n g e m a ontstond in het jaar 998 een hevig geschil,
hetwelk voor Friesland zeer noodlottige gevolgen scheen te
zullen hebben. J o n g e ma namelijk werd beschuldigd in
verbindtenïs te staan niet den Hollands cîsen Graaf, wien hij
dit gewest in handen wilde spelen. De zaak werd ernstig
onderzocht en de beschuldiging valsch bevonden , en eenig-
äijk verzonnen uit wraak, die E n c t e r a a sedert lang tegen
J o n g e a a had gekoesterd, waarschijnlijk wegens den voor-
rang jn liet offeren, toenmaals eene vergiftige twistappel
tusschen de Friesclie Grooten †). Ter vergoeding der aan-
gedane belediging werd aan J o n ge ma , op deszelfs bede,
een tweegevecht met zijne partij toegestaan , die daarbij door
hem werd omgebragt §). — Hierin meen ik het begin, den

*) Tegenw. St. I D. bl. 441.

†) Over dit offeren zie men Oudh, en Gent. II D, bh
275.

5) Tegenw. St. I D. !>!. 288 volg.
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aanvang ts moeten zoeken dier heillooze twisten, welke
Friesland in de volgende tijden zoo jammerlijk hebben ge-
teisterd.

Omstreeks het jaar 1076 komt E g b e r t I I , Markgraat'
van Saksen, voor als Graaf van Stavoren, Oostergo en Jfes-
tergo, doch daar hij bij Keizer H e n d r i k IV in ongenade
viel, schonk deze het Graafschap Stavoren aan den Utrecht*.
schen Kerkvoogd K o e n r a a d .

Volgens sommigen moet Graaf D i r k V in 1078 alhier
deerlijk hebben huisgehouden. Onder begunstiging van eene
buitengewoon strenge vorst vie! hij in Friesland, versloeg in
twee veldslagen bijna 10,000 Friezen , nam vrouwen en
kinderen gevangen, en stak vela plaatsen in brand. Stavo-
ren , toen nog de aanzienlijkste stad in Friesland, moest
zich, na een beieg van drie weken overgeven; waarop
D i r k , volgens gebruik dier lijden, op een schild gezeten,
als Heer van Friesland —• althans van het Graafschap Sta-
voren — werd gehuldigd *}. Doch E g b e r t , met den
Keizer wederom verzoend, kreeg zijne bezittingen lenig,
ten gevolge waarvan D i r k afstand moest doen van Fries-
land.

In het jaar 1086 verviel E g b e r t op nieuw in 's Keizers
ongenade, waarop K o e n r a a d andermaal begiftigd werd
met Stavoren, alsook met Oostergo en Westergo. Nog een-
maal herwon E g b e r t de vriendschap des Keizers en kreeg
deze landen terug; maar voor de derdemaal zijns beloften
verbrekende verloor hij voor altijd de gunst des Vorsten ,
en de ketk van Utrecht werd nu, in 1089, bij vernieuwing,
met Friesland beschonken. Daar echter het krijgsvolk van

Tegenw. Si. v, Fries/. I D. hl. 301 volg.
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E g b e r t , als ook dat van den Hollandscben Graaf, bies
nog aanwezig was, gaf de Keizer den naastgelegenen Markt-
graven bevei, om Friesland gewapenderhand voor den
Bisschop te bemagtigen, waarna deze het ten leen gaf aan
A d e l van K r o n e n b o r g , ongetwijfeld tot genoegen
der Friezen, te meer, daar deze gehuwd was aan de zoo
brave en godvruchtige A n n a van C a m m i n g h a , doch-
ter vsn den toenmaligen Heer van Amdand *).

Thans genoot Friesland gedurende eenigen tijd rust,
waartoe de kruistogten, die intusschen plaats grepen, als
gepaste afleidiogsmicidelen niet weinig toebragten †) ; trou-
wens , het bekende geval tusschen G a l e Y g e s G a ï e m a
en den Hollandschen Graaf F l o r i s I I , in het boscli Kreil,
had geen of weinig invloed op de openbare rust.

In de kruistogten namen de Friezen gretig aandeel. De ge-
schiedenis heeft de namen van vele hunner Edelen voor ons
bewaard. Bij rïen eersten togt in bet jaar 1096 bevonden zich
T j e p k e F o r t e m a n , J a r i c i i L u d i n g a , E p o H a r t -
m a n , Y g e G a ï e m a , F e i k e B o t n i a , E e 1 k e en S i-
c c o L i a n c k e r a a en U J b e II e r m a n a. H a r t JSI a n ,
F o r t e man en Si cc o L i a u c k e m a sneuvelden bij de
belegering van Nicca. E e l k e L i a u c k e m a en F e i k e
B o t n i a kregen-,- uit hoofde hunner uitstekende dapperheid,
bet bevel over 3000 ruiter^ ; zij werden, bij de verovering

*) Aid. hl. 304 volg.

†) Be kruistogten duurden omtrent 200 jaren. Men kan
dit tijdperk gevoegelijk in vier af'Hcfi-lingen spiilsen, naar de
vier kapitale togten"; nam: 10S6— 114G; van 1146—1187; van
1187—1247, en vau 1245—12ül, toen de Franken hunne
Isussle bezitting niet Ptolemais verloren. H e e r e n , Gevol-
gen der kruist 2(le dr. bl. 10.
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van Jeruzalem, zwaar gewond, en zijn naderhand door
G o d f r i e d tot Ridders geslagen. H e t in a n a ei) G a l e -
jiia werden ook zwaar gewond, en do laatste is, aan op
nieuw bekomene wonden, in Palestina gestorven. Bij het
kruisleger, hetwelk in de lente van het jaar 1102 opbrak,
bevonden zich II o in ra e Hom in i n g a , G o f f e R o o r d a,
S i c c o v a n C a m m i n g h a eu T j a i l m g O c k i n g a ,
welke onder B o u d e w y u , den tweeden koning van Jeru-
zalem , eeoen roem behaalden, die g&nsch Europa verbaasde.
Met de meeste onderscheiding werden zij behandeld, en bij
hun vertrek raar het Vaderland bewees B o u d e w y n liuu
de hoogstmoyelijke eer. In gezelschap van B o t n i a eu
E e l k o L i a u c k e m a kwamen zij , in de maaud December
van het jaar 1108, na eene afwezigheid van bijna vijfjaren,
in Friesland terug.

Andermaal ondernamen E e 1 k e en E p o L i a u c k e m a ,
B o t n i a , R o o r d a en W a t s e H e r e ma eenen togt naar
Palestina, doch E e 1 ke is bij zijne aankomst te Joppe da-
delijk overleden, en R o o r d a en II e r e ui a zijn, wsgeus
ziekte des eersten, te Venetië achtergebleven, terwijl E p o
en B o t n i a kort daarna terugkeerden.

In 1119 hervatteden R o o r d a en il e re ma met H e i -
ma n a , II o m ra i n g a , O c k i n g a en C a ra m i n g îi a de
reis naar het Heilige Land. In een gevecht, het volgende
jaar voorgevallen, verwierven de Friezen wederom veel
roem ; — H e r e m a en H o m ra ï n g a sneuvelden , R o o r -
da en H e r m a n a werden gewond, en O c k i n g a en
C a rn m i n g h a geraakten met l i o u d e w y u bij de Partheu
in gevangenschap, doch werden legen een zwaar losgeld we-
der op vrije voelen gesteld.

Met blijkt niet, dat de Friezen den tweeden kapitalen
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togt van den jare 1146 hebben bijgewoond; doch later vindt
men op nieuw onderscheidene belangrijke wapenfeiten der
Friezen vermeld ; waarbij men echter niet uitsluitend aan de
inwoners van dit Gewest moet denken, maar meer aan de
Friezen in het algemeen; zoo leest men van den Fries H a ij e
van Fivelingo, welke in de Provincie Groningen te huis be-
hoorde. Zoo behoorden insgelijks vele Friesche kogsche-
pen, die in de geschiedenis der kruistogten voorkomen,
•waarschijnlijk tot die Provincie. Kist onaannemelijk is het
echter, dat den eigenlijken Friezen, en bepaaldelijk den
Vokkumers een groot deel in de verovering van Damiate
(4 Junij 1249) toekomt *).

Langer dan eene Eeuw hadden de Duitsche Keizers en
Holli.iidsche Graven in cnnîin geleefd; doch nadat L o t h a -
r i u s I I , Hertog van Sakssn en Oom van den jongen Graaf
D i r k VI, met de Keizerlijke waardigheid bekleed was,
verkreeg de zaak eene andere gedaante, en wel tsfi madeele
der Utrechtsche Bisschoppen; want reeds in 1126 werd
Graaf D i r k met Oostergo en Wresiergo begiftigd. K o e n -
r a a d III schonk echter in 1138 deze Goén weder aan den
Bisschop, en vernieuwde die gift in 1245. Hierover ont-
stond twist tusschen den Graaf en den Utrechtschen Kerk-
voogd, welke F r e d e r i k I , opvolger van K o e n r a a d
III, uit den weg trachtte te ruimen, door hem te raden

*) Over de lmiistogten der Friezen zie men, onder an-
deren, v. L e e u w e n a. W. bl. 365 volg. W i n se m m s
Chron. II. 127 en 128, Oudh. en Gest. van Friesl. 2 D.
1:1. 424 Volg.
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eeneu Graaf over dit gewest aan ie stellen, teu tüiüú iiiïiî
beider belang te behartigen. Het is mij echter mat gebii.»
ken, dat dit voorste! des Keizers eetsig gevolg gehad heeft.
Het koml mij meer waarschijnlijk voor, dat noch de Gra-
ven van Holland, noch de Bisschoppen van Utrecht ooit
eenig voordeel van belang, van al die Keizerlijke begilïigiri-
gen getrokken hebben, vermits de Friezen doorgaans wei-
nig beteekenis hechtten aan die papieren Gif(brieven t te meer
omdat aan deze zelden of nooit, door kracht van wapenen,
eenig gevolg gegeven word. Ook is het mij niet voorge-
komen , dat de Duitscbe Vorsten, vóór het jaar 1498, den
Friezen ooît eenen vreemden Opperheer hebben opgedron-
gen; zij beriepen zich altijd op den Keizer, als bunnen
eenigen Opper- en Beschermheer. — Bij den dood van Graaf
W i l l e m I, in 1222, was O t t o door zijnen broeder F l o -
r i s IV met Oostergo en Westergo beleend; doch O t t o .
Bisschop geworden zijnde, stond deze landen af aan zijnco
broeder. Dan dewijl F l o r i s zich vroeger bij de Friezen
zeer gehaat had gemaakt, en desa tevens gaarne van alle
verbindtenis niet Holland wilde bevrijd wezen, verkozen
zij den Frieschen Edelman S i k k e S j a a i ' d a tot hunnen
Potestaat, of welken titel men hem loenniaals dan ook moge
gegeven hebben *). Onder het bestuur van dezen nam het
land in bloei en welvaart toe. Tot een bewijs zijner ge-
hechtheid aan de ïYiesche vrijheid en van zijne mannelijke
rondborstigheid kan het volgende dienen: toen Graaf W i l -
le m I I , na zijne verheffing tot Koomsch-Koning in het

*) Volgens sommigen vindt men in of omstreeks het jaar
1470, voor de eerste maal în een echt beschoid melding ge-
maakt van den naam Potestaat: G e r i s i e r , Gcsck, der
Nederl. 11, bl. 218.
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jaar 1247, allerlei kunstgrepen te baat nam, om a!s Heer
over Friesland erkend te worden, schreef de Potestaat hem
in dezer voege: » Grootmagtige Koning ! wil u niet te ver-
» geefs vermoeijen; meent gij dat ik, om mij en mijn ge-
» sîaciit te verheffen, een verrader wil zijn, en denakome-
» Iingen van die vrijheid berooven, welke onze Voorouders
» boven aî!e goederen geschat hebben ? —• Verre zij van
» mij een geidgierig eu oneerlijk hart! Vaarwel! en wil mij
» met uwe brieven niet meer begroeten in dier voegä, want
» ik wil na dezen geene van u ontvangen.''

» Uit onzen huize Sjaardema den 9 Augustus 1239." *)

In het jaar 1133 had er wederom een geval plaats, het-
welk de reeds bestaande kloof tusschen vele Friesche adel-
lijke geslachten op nieuw aanmerkelijk verwijdde. Do uwe
van H a r n s , een forsch en trotsch mensch, steunende op
zijnen rijkdom en zijn sterk slot te Dijkshorne, trachtte zich.
beven zijne landgenooten te verheffen en onderdrukte de
naburige Kdelen op eene verregaande wijze, S i k k e v a n
G r a t i n g a eene vrije reed hebbende over de landen van
D o u w e , en van dit zijn regt gebruik makende, zond zij-
nen zoon met een' hooiwagen derwaarts. Zoodra D o u w e
dit zag, ijlde hij in volle woede op den jongen Edelman
toe, en doorboorde hem met eigene hand. De vader , hier-
over zoo gramstorig als bedroefd, snelde met zrjne bedien-

*) s Dit jaargetal is kennelijk eeue fout, en moet zijn 1249.
Doch enkel hierom ue echtheid vau den brief te betwijfelen,
ïs niet oordeelkundig.
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den en bloedverwanten naar de Stins van D o u w e , en na
dezelve te hebben bemagtigd, vermoordden zij hem en zijne
vrouw en kinderen. Hiermede was intusschen de zaak nog
niet beslecht. De broeders van Do u w e trachtten zich te
wreken, en ruiden tot dat eïode verscheidene adellijke ge-
slaclilen tegen S i k k e en deszelfs vrienden op, welke vij-
andelijkheden eerst na verloop van vijftien jaren , door be-
middeling van twee Abten en eenige Edelen, eenigermate
tot bedaren kwamen. Het vuur van tweedragt was echter
verre van uitgedoofd te zijn , het bleef aan 't smeulen, en
barstte eindelijk in Jichtelaaije vlam uit. De Friesche Groo-
ten konden elkander niet verdragen, en elk had zijnen aan-
hang onder de huislieden en burgers. De zware Stinsen,
vroeger tegen de Noormannen gebouwd, werden thans met
nieuwe vermeerderd, om zich tegen elkander te verdedigen.
In dezen tijd gold eeniglijk het regt van den sterksten, Wan-
neer de partijen elkander op weg ontmoetten, ontstond er
meestal een moorddadig gevecht. Nergens zag het er jarn-
melijker uit, dan in die steden en dorpen, waarin meer dan
één Edelman woonde *}•

*) Zoo had er een hevig gevecht plaats op den weg van
FerwerdnaarMarrum, tusscheu W o r p R o p t a e n J o u k e
H e 1 b a d a met hunne bedienden , hetwelk wederom tot
nieuwe soortgelijke gevallen aanleiding gaf. Tegenw Si. I
bl 436 volg. De kennis dier onrustige tijden acht ik hoogst
belangrijk; trouwens, men waant htft verledene veelal beter,
dan het werkelijk geweest is, en men verwacht het toeko-
mende vaak gunstiger dan het zijn zal, terwijl men de ge-
breken van den tegen woordigea tijd niet zelden vergroot.
Zoodanig eene wijze ran zien is waarlijk niet geschikt om
een tevreden en dankbaar gemoedsbestaan bij ons aan te
kwoeken.
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In deze bicnenlandsche twisten en verdeeldheden heeft
men vooral de reden te zoeken van het groot aanlai dorpen
en gehuchten, welke men schier overal in dezs Provincie
aantreft, maar daaruit ontstond ook eerlarg die bloedige bin-
nenlandsche krijg der Schieringers en Vetkoopers, welke van
tijd tot tijd een meer Staatkundig aanzien verkreeg, Staats-
partijen vormde, en, ongelukkig naar buiten werkende, ten
laatste met het verlies der Friesche vrijheid eindigde, zoo-
dat eerst de Schieringers en daarna ook de Vetkoopers on-
der vreerade heerschappij geraakten *).

In nadere beschouwing dier heillooze verdeeldheden treed
ik hier niet, te minder, •wij! dezelve eerst in de volgende
Eeuw, tijdens de regering van het Henegouwsche en Be ij er-
sche Huis over Holland, in al hare woede losbarstten. Ook
gewaag ik thans niet opzettelijk van andere bijzonderheden
uit het beschouwde tijdvak, als: de opkomst van eenige
Friesche Steden, het stichten van vele kerken, het graven
van onderscheidene Vaarten, de ontginning van veengron-

*) Over den oorsprong en de partijnamen der Schierin-
gers en Trelkoopers zie men J a u c k o D o u w a r a a , Boek
der Partijen; v a n L e e u w e n Bijvoeg, en Aant. b l . 4 0 9 ;
de belangrijke Verhandeling, geplaatst in hel Tijdschrift voor
Onderwijzers, I D. bl. 54 , van P. B u r g g r a a f , die als
algemeene oorzaak opgeeft: het ontstaan, de uitbreidingen
het toenemend aanzien van di-n vierden stand der maatschappij -
dien der burgeren. Volgens hem is het woord F~etkooper
geen scheldnaam, maar gebruikt, oin , op eene oneigenlijke
wijze, den stand der aanzienlijken uit te drukken, terwijl
het woord Schieringer (van schier, grijs of graauw) als
scheldnaam aan de andere partij gegeven is, om daardoor
da diepe verachting voor dezelve uit te drukken , zoo als
men nog gewoon is, het laagste gepeupel het graauw te noe-
men,
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den, de gesteldheid van de Godsdienst enz. Met een enkel

woord herinner ik het stichten van eeno reeks kloosters,

als : dat van St, O d u 1 p h u s bij Stavoren, naderhand te
Hemelum ; F o s w e r d te Ferwerd, vroeger op Ameland;

L u d i n g a k e r k bij Almenurn ; M a r i ë n g a a r d onder
Iiallum; B e t h l e h e m aan de Ee; K l a a r k a i n p onder
Rinswnageest; L i d l u m e r k l o o s t e r tussehen Tjumma-
rum en Oosterbierum ,• O 1 d e k l o o s t e r o f B l o e r a k a i n p
onder Hartwerd; G o d s h o f bij Sneck ; G e r k e s k l o o s -
t e r , waar thans een dorp is van dien naam; B u w e -
k l o o s t e r onder Drogeham ; A a n j u in bij Berlikum ; be-
nevens een te Boîsward voor de Minderbroeders, en een te
Xeeuwarden voor de Vominikanen, in 1228 gesticht door liet
geslacht van C a m m i n g h a , doch in 1322 geheel afge-
brand.

Hoeveel zoude er eindelijk niet te zeggen zijn over de
menigvuldige watervloeden , welke alléén gedurende het be-
schouwde tijdperk in Friesland hebben plaats gehad ; die
vele duizenden naenscîien hun graf in de golven deden vin-
den, besraett6lijke ziekten te weeg bragten, en aan dit ge-
west eene geheel andere gedaante hebben gegeven; die
bosschen, landen, sleden, dorpen in zee verkeerden; ter-
wijl wederkeerig de Middelzee, op welke vroeger de Ro-
meinsche vloot dobberde , in het vruchtbaarste land werd
herschapen, waarop thans het zwaarste rundvee graast der
gansche Provincie, en welig gedijdt. —

Wïrânin, E. DE HAAN.



IETS OVER

BOEZEMVRIEND VAM

Aan W i l l e m van H a r e n behoort de roem, dat hij
de eerste van alie Dichters was, die het plan van een hel-
dendicht, op den leest der ouden geschoeid, ten uitvoer
bragt. Rij koos tot zijnen held F r i s o , Aec vermeenden
stamvader van zijn volk. Weinig dichtstukkcn zijn er, dis
zulk een schat van kundigheden bevatten, en in welke de
verheven les zoo dikwerf wordt herhaald en ingeprent, dat
deugd en kennis de edelste bezittingen van den mensch zijn <
met welke het in de zwaarste tegenspoeden niet ongelukkig
wezen kan. Dit oordeel van den scherpzinnigen Lofrede-
naar over den schepper van het Heldendicht F r i s o , was
ook het gevoelen Tan vele groole mannen, die hetzelve
hebben gelezen en verstaat), in den tijd toen zulk een Ne-
deiiandsch gedicht een vreemd verschijnsel was, en het is
het gebleven tot op den huidigch dag toe,



45

Üit ecne briefwisseling van vat) H a r e n met zijnen vriend
de Hu ij b e r t blijkt, met welk een verlangen de herdruk
van den F r i s o werd te gemoet gezien en wat men van
den Dichter van L c o n i d a s verwachtte. Hetzelfde ge-
voel, dat bij ons de belangstelling opwekt in liet leven en
bedrijf van roemwaarde landgenooteo, koesteren wij ook,
en te regte, voor hunne brave en getrouwe vrienden, die
in alle hunne handelingen de krachtigste bewijzen hebben
gegeven, dat zij die vriendschap waardig zijn. En uit dien
hoofde hebben wij het belangrijk genoeg geacht bij een te
zamelen en hier mede te deelen , het geen ons uit boeken
en geschriften over en van de H u ij b e r t als vriend van
v a n H a r e n ter kennis gebrsgt is *).

P i e t e r A n t o n i de Hu b e r t , Heer van Kruiningen
en Rilland, was geboren uit een aanzienlijk Zeeuwscli ge-
slacht in den jare 1G93, waarschijnlijk te 's Gravenhage,
alwaar zijn vader Raadsheer was in den Hoogen Raad van
Holland en Zeeland, Hij werd Secretaris van de Stad Am.
sterdam in ' of omstreeks 1717, daarna Drost van Muiden,
Baljuw van Kaarden en Gooiland, Hoofdofficier van Weesp
enz. Nadat hij het Drostambt had nedergelegd, leefde hij
vele jaren ambteloos te 's Gravenhage en overleed in den
ouderdom van ruim zeventig jaren. Tweemalen is hij ge-
huwd geweest, eerst met M a r i a T h i e r r i j , dochter van
den Griffier van het Hof van Holland en daarna met M a r i a
A g a t h a van F r o r a m e r s d o r f v a n P u t z f e l d , welke
laatste echtgenoot hij ook overleefde.

De H u ij b e r t had verscheidene kinderen, waarvan eene

*) Ken vergelijke hierbij bet Mengelwerk der Leeuwar-
der Courant van den 17 Januari) 1832. No. 5.
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dochter I l e l e n a A d r i a n a getrouwd was met F r e d e -

r i k v a n R e e d e , Kamerheer van G - e o r g e I I , Koning

van Groot-Iirilîanje en eene andere , C o n s i a n t i a gehee-

ten, met R o b e r t T r e v o r , Vicomte de Hambden, Pair

van Groot-Brittanje. — Zijn zoon P i e t e r A n t o n i , die

hij steeds P i d o noemde en zeer lief had , schoon zijn aan-

vankelijk onzedig gedrag den vader veel verdriet had ver-

oorzaakt, was Kolonel in dienst van de Keizerin M a r i a

T h e r e s i a . Als jongeling te Brussel verkeerende werd hij

door W i l l e m v a n H a r e n in bescherming genomen. —

Zijn zoon A n t o n i J o a n werd Secretaris der Stad Am-

sterdam en nog eene Dochter C e c i l i a genaamd, (niet ver -

meld in de geslachtlijst, door K o k opgegeven) is gehuwd

geweest aan een aanzienlijk Zwitser d e T a v e l , Lid der

Staten-regering van Bein. Dit moet een beminnelijk meisje

geweest zijn, welke door den Lord Ch e s t e r f i e 1 d, tij-

dens zij bij hare zuster te Londen logeerde, zeer geprezen

werd.

Reeds vroegtijdig schijnt er een vriendschappelijk verkeer

tusschen v a n H a r e n e n d e H u i j b e r t bestaan te h e b -

ben , welke tot aan den dood des laatsten heeft voortge-

duurd. Door de naauwe verwantschap aan vele aanzienlijke

personen en de betrekking, in welke d e H u i j b e r t tot

verschillende staatsmannen en geleerden s tond, was hij in

staat gesteld om zijne brieven aan v. H a r e n steeds met

vele belangrijke zaken op te vullen , en bij overvloed van

stof zijnen vluggen geest werkzaam te doen zijn. Hij was

een hartstogtelijk beminnaar van de fraatje letteren en beoe-

fende de Poezij met zulk eenen ijver, dat bij bijna geen

pen op het papier zet te, of een aantai verzen vloeide uit

dezelve voort. IIij was eclitor Dichter zoo als velen van



47

sijne tijdgenooten, die maar eens zelden eenige vlucht na»
men, meesttijds lang de oppervlakte der aarde henenzweef-
den. Hij behoorde tot die eeuw der Dichters van welke
Dr. H a l b e r t s m a in zijne Fragmenten over liet geslacht der
v a n H a r e n s niet te onregte zegt: » In oen vrede van
» 25 jaren had men geleerd mei een Chitsen japon aan, een
» langen pijp in den mond en een net besneden paruik op ,
» eens heel deftig te dichten. Wat er uit hunne handen
» kwam was heel verstandig en het vloeide oliezacht, de
» taal, de maat, het was aües gewreven en geslepen, even
5> keurig als hunne gladhouten pulpitums en kabinetten. Niets
» ontbrak er aan dan vinding, kracht en losheid van zwier;
» dat is te zeggen, het ligchaam der poesij was er wel, maar
» de ziel ontbrak." De Hui] b e r t had veel met zijn eigen
werk op, waartoe de loftuitingen zijner vrienden en geleer-
den het hunne bijdroegen. Zelfs werden van zijne gedich-
ten in vreemde talen overgebragt en van lofverzen, de ge-
weldig heerschende poeten-epidemie van dien tijd, voorzien.

Zoo schrijft hij (18 Nov. 1751) aan v a n H a r e n : » De
» geleerde Heer V o n c k , Secretaris der Stadt Nijmegen ,
» en de Heer S c h r ö d e r , Hoogleeraar in de Rechten te
» Harderwijk, hebben mijnen D i o g e n e s in Latijnsche
» veerzen overgebragt, en hem dus meer eer aangedaan dan
» hij waardig was. Een ander Heer, die ik voor een genie
» du premier ordre en voor een man van een goeden smaak
» boude, heeft van hetzelfde stuk eene overzetting in En-
» gelsche veerzen gemaakt, die naar mijne gedachten het
» origineel overtreft. Het een en 't ander zou ik den Heere
» v. H. kunnen tneedeelen, en verlang zeer om zijne H.
» Wel geb. eens te zien, en zal mijnen Vrient , in qualiteit
»' als Minister dan nog een andere geschrift communiceren,
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» Ik voeg hierbij ma Prose rimée chagrine, qui me paroit
» bien dans Ie vrai, en waarin ik mij zelven afgesclvildert
» heb :

Wat is er voor een worm toch aan dit leeven vast,
Wanneer men aan zich zelf en and'ren is tot last ?

Te klaegen zonder eind, te geeuwen en te gaepen;
Te dutten over dag, 's nachts ongerust te slaepen;

Als winterkoorn op 't veld veel stormen uit te staen
Zich te erg'ren als men denkt, hoe 's werelds zaeken gaen;

Zich voor de toekomst zeer te ontrusten voor zijn kind'ren,
Daer men den Last vermeert, de Inkomsten ziet vermind'ren ,...

Zie daar P a n d o r a's doos geopent, een tafereel
Yan hartszeer en verdriet, een Tempel van verveel!
En nogtans wilde elk 't laetst wel blij van op 'tTooneel! *̂

In bijna eiken brief, somtijds twee of drie in eene maand,
zond hij eenige proeven van zijnen dichtarbeid, hoezeer
dan ook v. H a r e n met de meeste dezer voortbrengselen
niet boog scheen te loopen, en geen wonder, want wat was
de H u i j b e r t bij zijnen verinaarden vriend! Doch de
goedhartige en welwillende Edelman wilde door geen scherp
critiek de wetten der bescheidenheid overtreden. Minder

*) In de Dîchllievende Uitspanningen van J, J, Maur i-
c i u s , bl. 223 & 224 vindt rnen twee van de lofverzen,
waarvan hier boven is gesproken. Het gedicht, waarop
deze. gemaakt zijn, is niet gedrukt. — Deze Prose rimée is
met eonîge verandering, vooral geene verbetering , onder hst
opschril't Geemelijke Overdenking opgenomen in gein. ge-
dichten van M a u r i c i u s . Deze eerlijke Staatsman en kun-
dig letteroefenaar was mede een warme vriend van W i l Ie ia
v a n H a r e n . Zie zijne welkomstgroet, Ibid. 166.
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edelmoedig was de schrijver der Fragmenten, toen hij door
aanhaling van eene der slechtste verzen de H u i j b e r t ten
toon stelde. Tn eene noot evenwel, om als het ware dien
dolksteek weder te heelen, verdedigt hij den braven man te-
gen den Franschen Friso-bederver C l e m e n t . Dat wij gunsti-
ger over hem denken, hebben wij getoond en zullen dit nog
nader staven. — Het is waar, dat zoodra hij aan zijn rijm-
lust botvierde, de stijl en inhoud verre beneden zijnen
vernuftigen, levendigen en soms allergeestigsten prozastijl af-
daalde, doch de geest des tijds in aanmerking genomen, kon
hij in den rei der Apolloos zonen eene betamelijke plaats be-
kleeden. En dat v a n H a r e n zoo wel in zijn oordeel als
in dat van M a u r i c i u s en anderen belangstelde, is blijk-
baar uit de aog voorhanden zijnde brieven. Zij verschil-
den dan ook dikwijls met den Dichter van den F r i s o , en
de aanmerkingen op dit Heldendicht werden op eene pun-
tige wijze door de H u i j b e r t medegedeeld, waarvan ook
op enkele plaatsen gebruik werd gemaakt. Vooral op het
X Boek (2 dr.) over den droom van F r i s o , de leer vaa
Z o r o a s t e r , enkele duistere plaatsen, den Malus *), de
ineensnïeiting der vokalen werd over en weder veel geschre-
ven. Onder anderen in eenen brief vau deu 15 April 1755
zegt de H u i j b e r t : » Allo goede Nederlantsche Dichlers
» neemen de Inèénsmelting in acht en achten dat voor eene
» fraeiheit: doch geen een is er, dat durf ik resolut zeg-
» gen, die voor den liiatus aanziet, 't geen Uw H. W.

*) Hialus beteekeut hier de stooting of horting van twee
klinkers in een vers, zonder ineeusmelling, als namelijk het
eene woord met een vokaal eindigt en hel opvolgend woord
daarmede begint: b. v. weldra in, bijna als ena. Dit keur-
de v a n H a r e n geheel af.

4
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» Geb. dus gelieft te doopen. Daar tegens zouden ze an-
» dere dingen, in het 10 Boek van F r i z o voorkoomende,
» zekerlijk niet goetkeuren , gelijk b. v. m' bij abrevialie in
» plaets van men; enz." Dit laatste keurde v. H a r e n zeer
goed, doch zijne vrienden niet, waarom de H u i j b e r t ,
ofschoon hij den F r is o een verheven lof toezvvaaide, niet
nalaten kon, het in zijn oog verkeerde geestig te gispen,
zoo als in een versje aan M a u r i c i u s , waarvan hij kopij
aan v. H a r e n zond, (16 Julij 1755). » Van onze ge-
» dichten," (schrijft hij,) » durf ik niet reppen, omdat er
i» Uiaiussen in gevonden worden, crime irrémissible ! —

Mijn Yrient M a u r i c i u s , wat baet het of gij 't padt
Der beste Dichl'ren hebt betreeden,
Daer ge al uw Dafnisbiaên bekladt

Met uw Hiaiussen, bij H a r e n niet geleeden.
*) Die daer voor pleiten dorst, al was 't de Ridderschap
Van Pindus, zondt hij voort iu eeuw'ge ballingschap

Bij woeste Geeien en Sarmatten,
Die door B e v a l l i g h e ê u zich nooit zacht kneeden laeten,

Schoon m' als een Nazo zong, ai kon m' ais Brugman praeten †J.

Verschillende lofdichten op den F r i s o zijn er door d e

H Li ij b e r t gemaakt, behalve hetgeen voor den kwarto-

druk is geplaatst. Wij laten hier twee onuitgegevene vol-

*) Deze en de volgende regel is eene toespeling op twee
regels van het toen zeer bekende Treurspel van J a n V o s
Aran en Tilus.

†) Het verwondert ons, dat dit versje niet door Mau-
r i c i u s is opgenomen, JOe laatste regel is een steek onder
water.
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gen van den jare 1755, welke onzes inziens vaa beter
maaksel zijn.

FRÏZO OP HEtlKON VERWELLEKOMT.

Semper konos, nomenque tuian, laudesque manebunU
V i r g . Bel. V. 16.

Helt F r i z o , F r i z o is herboren!
Dus laet zich elk op Pindus hooren.
» Welkom, driemael wellekom,
Roept vrolijk 't Zanggodinnendom,
» Kon F r i z o ons voorheen bekooren,

» Nu zal Hij schooner nog, dan ooit, ten Reie gaen.
» Hij wijkt voor G r i e k noch voor T r o j a e n ,

» En gij, die reets zoo braef hadt naer den prijs gedongen,
» En weer Dichtwondren hebt gedaen,
» Uw naam zweev' steets op alle Tongen,

» Met dien des Helts, wiens Daên, Gij heerlijk hebt bezongen."
Dus luidt 't geen van P a r n a s mij straks geboodschapt is.
Twee Tempels staen, mijn Vrient, ook altoos voorUopen,

Die van den goeden Smaek en der gedachtenis.
Toen ik, niet lang geleên, daer stil was ingesloopen,

Zag ik er F r i z o ' s en van H a r en s beeltenis;
Zij mogten beide al lang op zulk een glorie hoopen.

4*
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1 MONSIEUR IE BARON

Sur la nouvelle Edition de son

F R I Z O N,

Poïme Epique,

Jrlon cher L e o n i d a s , Tu nous mets sous les ijeux,
Ce que notre Art divin a de plus merveilleux!
En marchant sur !es pas de V i r g i l e et d ' H o m e r e ,
Par tes charmants accords, ah ciel, quel sort heureux!
Tu sais également ravir , iustruire et plaire;
Balancer, en un mot, Ie ceièbre V o l t a i r e .
Ton F r i z o n , peu conmî jadis dans 1'univers,
Yit éternellement, à 1'aide de tes Yers. —

Wij vonden nog de vertaling van het Fransche versje:

Que fais-tu dans ce bois, plaintive Tourterelle ?
Je gemis; j'aiperdu ma compagne ftdelkl

Ne crains tu pas que 1'oiseleur
Ne te fasse perir comme elle ?

.Si ce n'est lui. cc sera ma douleur.
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welke niet eene van zijne minsten is r

Gij klaegend Torteiduifje, ach, wat doüi ge in dit wuuú '•
'k Beween het droef va-lies van. 't voorwerp mijner minne.

Vreest gij den Vooglaer niet, die zich daergiuts onthoudt.
En ligt u hand'len zal gelijk uw gezeliinne ?

Ach vrient, doet het die wreedaert niet,
Zoo sterf ik toch van ziehverdriet.

W. v a n H a r e n was zeer traag in het beantwoorden
van de 'brieven van zijnen "Vriend, en hoezeer deze daar-
over aanhoudend kiaagde, vooral ook over de kortheid der
antwoorden; hoezeer de H u ij b e r t dan in proza, dau in
poezij dan in beiden te gelijk een aantal jeremiaden naar
Erussel zond, allerlei zinrijke, soms puntige toespelingen
maakte om eenig schrijven weder uit te lokken, slechts nu
en dan werd aan zijne begeerte en behoefte tevens voldaan.
Toen v a n H a r e n eens geschreven had, dat hij, door
zijne drukke bezigheden genoodzaakt zoude zijn aîie brief-
wisseling ai te snijden, antwoordde de H u i j b e r t dadelijk
met een vers en liet daarop volgen : » Ik hazardeer dezen
» brief, Mijnheer, comme un enfant perdu. Krijg ik er
» antwoort op, 't za! mij aengecaem zijn, zo niet, zal ik
» er mij in troosten moeten, zo als in alle andere werelts
» zaken, terwijl ik ondertusschen uw boos voornemen, om
» alle Briefwisseling af te snijden, niet goetkeuren kan. —
» — — Eene vriendelijke en vrijmoedige Briefwisseling
» met Luiden van verstant , oordeel en kennis-, vindt ik,
» eene nuttige, leerzame en aangename uitspanning van
» weerskanten; en (wat men ook voorwenden reag) 1'ijjt
* kan men er wel toe vinden, als men maar wil. —
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» Als ik lees van uwe drie-vieruurige ochtentoccupaiien en
» van uw meerder détail dan de overige buitenlantsche Mi-
's nisters der Republicq te samen, zeg ik met verwonde-
» ring:"

Eer telt men 't Pluimgerliert, dat op ons aardrijk leeft,
De korenairen, daar men Ceres meè ziet pronken,
De vruchten gunstig door Pomoon aan ons geschonken,
Dan al de Beziglieên die Jonkheer W i l l e m heeft.

» Dan denk ik ook aan den beroemden Abt B i g n o n ,
y> die ik eens te Parijs tot eenige vreemdelingen heb hoo-
» ren zeggen : Messieurs, les affaires du Roi m' occupent à
Î> un point, qu' a peine il me reste du tems pour dire mes
» Heures. — Madame de M a i n t e n o n klaegt ook in een
s harer brieven, nu onlangs in 't licht gekoomen, dat ze
» zo vee] te doen hadt, dat haer geen tijt om te bidden
» overschoot."

Vervolgens betoogt de briefschrijver dat even als deze
klagten overdreven zijn, ook die van zijcen Vriend niet al-
tijd voor goede mant kunnen worden aangenomen.

Een aantal gedichten van de H u i j b e r t zijn gedrukt
achter het Besluit der Dichllievende Uitspanningen van M a u-
r i c i u s en vele anderen in dat werk verspreid. Daarenbo-
ven vinden wij nog van hem vermeld twee vertaalde Treur-
spelen Alhenais en Zdida, en eenige oorspronkelijke blij-
of kluchtspelen, welke niet van verdiensten ontbloot zijn.
Van dezen wordt het onbesiurven Weewitje nog aan het
Amsterdamsen tooneel vertoond. In 1713 verscheen dit
stukje onder den naam van Den vermisten Molenaar, doch
werd uit hoofde van een verschil, met Commissarissen van



55

den Schouwburg, van liet tocœeei gewserd. lioewel het
onderwerp van gering' belang is 5 wordt dit kluchtspei zeer
geprezen om zijne geestigheid, vrolijke tooneelen en luimige
gesprekken. Thans echter was het wel eenige zuivering
noodig van da onbetamelijke en aanstootelrjke uitdrukkin-
gen, welke in dien lijd geen aanstoot gaven. lïtj schreef
ook nog een staatkundig werkje getiteld : La puissance d'itn
Roi d1 Angklerre mise en parattUe avec k pouvoir d'un
Sladlhouder et Gouverneur des Provinccs Unies, hetwelk bij
velen hoog geschat werd, voornamelijk ook bij Lord Cli e s-
î er f i e l d , aan wien hij het opgedragen had, Het is in
London in 1754 uitgegeven.

Een aantal staal- en letterkundige bijzonderheden zouden
er nog te vermelden zijn onder de gezellige verkeering dezer
twee vrienden, doch die weiligt bij den Lezor rsiet dat ge-
noegen zouden verwekken, hetwelk wij ais hooge vereer-
ders van dergelijke vernuften daarbij gevoelen, en hetgeen
ons noople lot deze mededeeling, die wij met een enkel
woord over de H u i j b e r t s karakter en physieken toestand
zullen besluiten.

Zijn gestel was sints jaren ziek en zwakkeüjk, telkens
door verschillende kwalen, vooraä helkolijkaangetast, zoo-
dat hij , hoewel zeldzaam klagende , eenmaal schreef aan zg»
nen tweeden zoon en dochter G e c i l i a :

'k Lij (daeglijks ziet gij bet), als koren op liet velt
In guren wintertrjt; en zwicht voor het gewelt
Der stormen , daer 'k vergeefsch mij tegen heb gesteil.
Kan men wel inderdaet zulk leeven Leeven heet en ? ein,-

En in weerwil van dit zwaîc ligchaam bezat îtij eeoe wi—
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hjkheid, en opgeruimdheid, die zeldzaam zoo gevonden
wordt. Goedhartigheid, braafheid en geduld niet de ge-
lreken ziJDer vrienden en betrekkingen , maakten hem overal
bemind, terwijl een goed oordeel, geestig vernuft, veel be-
lezenheid, onvermoeide zucht tot beoefening der weten-
schappen, en daarenboven als niet misdeeld van genoegzame
Staatskennis, als een waar beminnaar van zijn Vaderland,
als een liefderijk Echtgenoot en Vader, dit alles hem bij
zijne tijdgenoolen hoogachting en groote gunstbetooning ver-
schafte.

v. L.



SICCO SJAAXDEMA EN LUTS Ï I A R I N X M A .

Romance. *)

Zal dan de tijti hel al vernielen ,
Wat ons nog wijst op 't voorgeslacht,

Gelijk de zee de ranke kielen
Verbreekt, met rijken buit bevracht ?

Zal al der Vad'ren roem en luister
Omsluijerd zijn met ak'lig duister,

En daalde hun roem met hen ter aard ? —.
Gescined'nis heeft slechts flaauwe schetsen
Van daân, in eeuwig marmer te etsen,

Voor 't late nageslacht bewaard.

De gierigheid van roemlooze erven
Brak hunne trotsche Slinsen af;

*) Voorgelezen in eene vergadering van het Departement
Bolsward der Maatschappij : tot Nut van 't Algemeen.
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Zr) liet der Vad'ren roem versterven,
Wijl die haar scherlel niet omgaf.

S echts hier en daar z:eî. men nog sporen
Der oudheid, Stins of bnrgt of loren.

Verbaasd slaat dan de vvand'Iaar gâ,
Wat van der Vad'ren grootheid restte; —
Zoo ziel men in Bolswina's veste

Nog 't edel huis van Jongema, *)

Ik wil dien grijzen tijd herdenken,
En wijd aan 't voorgeslacht mijt) lied.

Moog me ook dit lied geen' lauw'ren schenken,
'k Zing 't voorgeslacht, mij zelven niet.

Eind'lijk, na veel bange dagen,
Rustte voor een' tijd het zwaard;

En in de eed'Je Ridderzalen
Hoort men feit bij feit verhalen
Van de Ridders, die zich vrolijk

Schaarden om den warmen haard.

Zoo ook zat eens, niet zijn makkers
Jongema bij 't knappend vuur.

't Wiel der Jonkvrouw snorde; haar zinnen
Waren echter niet bij 't spinnen :

*) Eenige weken na de voorlezing van dit Dichtsluk was
ook dit huis reeds gesloopt.
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Sjaardema was aan 't verhalen
Yan een vrolijk avontuur.

Luts *), de Jonkvrouw zat, al spinnend,
Bij haar lieve moeder neer;

Maar de draad brak menigmaien,
Sicco toch was aan 't verhalen,
En haar helder oog ontmoette

Sicco's blikken ieder keer,

»Kiüd! wat peinst gij?" sprak de moeder;
(Want zij kende 't maagd'lijk hart:)

't Antwoord was slechts zedig blozen,
Oogen neerslaan , zuchten loozen ,
Sneller spinnen; — maar de Jonkvrouw

Was hierdoor nog meer verward.

Sicco bleef bij d' eed'len gastheer
Uur en dag en week en maand;

's Daags was Luts slechts zijn gedachte,
Zij de droom, die 's nachts hem wachtte.
Teed're liefde had door 't harnas

Zich een weg naar 't harl gebaand.

Dikwijls, als de beker rond ging,
Zet hij zich bij Luts ter neer,

Houdt het snorrend spinrad tegen,

*) Deze was de stiefdochter van T j a a r d J o n g e m a ,
daar W y t s , zijne Echlgenoote , deze dochter gewonnen
had bij haren eersten man, J u w H a r i u x m a van Sneek,
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I s , en maakt ook haar verlegen;
Wonderlijk was 't hem om 't harte,

Ging hij naar zijn' zitplaats weer.

Eenmaal vond hij de geliefde
Peinzend zitten , gansch alleen ;

En hij zet zich naast haar neder,
Grijpt haar hand, en zegt zoo teeder:
» Luts ! na twee paar snelle dagen,

» Dl ik naar mijn' wonirjg heen.

» Maar geen vreugd zal mij daar wachten 9.
» Franeker is dood voor mij;

» 'k Heb daar huis en haard en vrinden,
»Maar geen' vreugd kan ik er vinden,
» Zoo ik baar , o schoone Jonkvrouw!

»Niet mag smaken aan uw zij.

»Luts! o wilt ge aan hem soms denken,
» Die in u zijn' hemel vond ?

»Luts?" — Zij zweeg; maar o! dat zwijgen
Ging verzeld van blosjes krijgen,
Met een' handdruk; en een glimlach

Speelde om haren schoonen mond.

Zal mijn zwakke pen beschrijven,
Wat toen verder zij geschied ?

Wat verrukking , minnekozen ,
Lonkjes, kusjes, zonder pozen? —
O! gij weet het, dia eens mindeU

Ik beschrijf die vreugde niet. —••
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't Âfscheidsuur was aangebroken,
Veel te vroeg voor 't minnend paar,

» Nog een kusje, rein en teeder !
» Met de zwaluw keer ik weder,"
Zegt de Ridder, spoort zijn' schimmel,

Maar zijn h a r t . . . . . dat bleef bij haar.

Ijs en sneeuwjagt was verdwenen |
Luts zat bij haar moeder neer

Droef te moe. Wat zou haar deren î
Ach! zij zag de zwaluw keeren;
Maar haar Sicco, haar geliefde

Keerde nog niet tot haar weer.

Wyts zag hare dochtsr treuren;
O! zij kende de oorzaak dra.

» Ziet gij ginds geen' vanen wapp'ren ?"
Zegt zij: » zie , met zijne dapp'ren,
» Trekt hij naar Nieuvvland, mijn dochter !

» Naar h«t huis van Donia." —•

Tjaard, eer hij van Sicco scheidde,
Had hem hare hand beloofd,

Mits de vunr'ge en dappre minnaar
Wederkeerde als overwinnaar,
En het huis van zijnen vijand

Had geplunderd en beroofd.

Moedig trok daar Sicco henen,
Met de dapp'ren aan zijn zij.

Sicco's roem doorklonk de velden,
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(Liefde toch vormt dapp're helden)
En bij strijd en poortrameijen

Bleef het beeld van Luts hem bij.

Jongema thans mei de zijnen
Aangerukt, sterkt Sicco's magt.

Lansen breken , zwaarden klett'ren ,
Man en muur en poort verplett'ren,
Plund'ren, branden was 't vooruitzigt,

Waarom elk 't gevaar veracht.

't Avondrood scheen bloed te teek'nen,
En het somber uilgekras

Spelde dood. Bij de eikenboomen
Had men bang gekerm vernomen;
't Kraaigeschreeuw verkondigt onheil

Met het huilend hondgebas.

't Morgenrood schoot weer zijn glansen
Op 't ontwakend aardrijk neer;

Weer zag men de vanen wapp'ren,
En het moedig heer der dapp'ren;
Maar men zag van Bolswards wallen

't Huis van Donia niet meer.

't Krijgsvolk nadert. Twee paar mannen
Dragen iemand langzaam voort.

Ach', hun' vreugde scheen vervlogen;
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Rouw las men in ieders oogen;
En stilzwijgend treên de dragers

Langzaam binnen Bolswards poort.

't Zwaard was in de hand bestorven,
Die de zege had behaald;

Met dar drag'ren trage schrede,
Golft zijn helmpluiui ; en de schede
Sleept zich voort aan eenen draagband,

Fraai beschilderd met de naald.

Op een rustbed lag de Ridder
Binnen 't huis van Jongema.

't Staal ontgespen, 't wond entwinden,
Bloed te stelpen , wond verbinden
Was geschied. Een' schoone Jonkvrouw

Slaat den eedlen schreijend ga.

» Met de zwaluw keert gij weder,"
Zegt zij , » eeuwig dierbre Vrind!"

Kust zijn' bleek bestorven' lippen;
Maar geen aâm voelt zij ontglippen.
» Ach! ik wil met Sicco sterven ,

» Daar mij. niets aan de aard' meer bindt!!:

Sicco hoort noch ziet de trouwe,
Die hem uren lang bewaakt;

En geen enkel spoor van leven
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Scheen der Jonkvrouw hoop te geven
» 't Einde van uw leven," zucht zij,

» En van mijn geluk genaakt!"

Na een viertal bange dagen
Scheen het doodsgevaar voorbij,

Luts had meen'ge bange stonde
Doorgebragt aan Sicco's sponde
Maar de vreugd, gekocht met tranen,

Heeft een' dubbele waardij.

Kracht en leven keerden weder;
Maar zijn afgematte geest

Hield zich steeds in koortsig ijlen
Bezig met zijn zwaard en pijlen :
Soms meent men een' naam te hooren;

Luts meent, 't was haar naam geweest.

Na een' nacht van zachte sluim'ring,
Lag op zijn gelaat de rust; —•

Zoete slaap had hem bevangen
Eu een glimlach op zijn' wangen
Duidde, dat zijn' ziel genezen

En zich ze!ve was bewust.

Nu boort Luts haar' naam; en weder
Hoort zij dien zoo menig keer.

» Luts!" zoo droomt hij, » wat verbeidt gij 7"
Strekt zijne armen uit, » waar zijt gij?" —
Hij oütwaakt, o vreugd! en vindt zich

In zijns meisjes armen weer, •—=
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'Zoo zong ik, uit grijze dagen,
U een zwak en kunst'loos lied. —-

Mogten altijd Bolwards Schooren
Zich, als Luts, getrouw betoonea,
Daar geen minnaar voor zijn dierb're

Zelfs 't gevaar des doods ontziet!

Gaat gij dus, Bolswina's dochl'ren!
Somtijds het Hooghuis voorbij ,

Dan sta Luts u steeds voor oogen;
Haar te volgen zij uw pogen:
Denkt dan aan haar trouwe liefde,

En — kan 't wezen, ook aan mij. —

H, VAN BERKÜM»



lieD schip op strand! een schip in nood!
Ter huipe , marmen, knapen !

Daar dreigen ginds gevaar en dood,
Met storm en rif ten wapen.

Op, op, de reddingboot van stee,
Op, mannen! op, de boot in zee!

O! 'k zie verheugd den koenen moed

*) Op den 12den November 1838 strandde op het Bom-
rif, een der buitengronden van Ameland, een half uur af-
stands van het strand, een Russisch fregat, genaamd G l o -
r i a . De groote hier gestationeerde Eeddirjgboot werd te
middernacht naar liet strand gereden, nadat men vruchte-
looze pogingen had gedaan, om met esne kleinere in zee te
steken. Acht personen, onder welke een grijsaard van 76
jaren, waagden den strijd tegen liet woedende element, be-
reikten het gestrande schip , en bragten acht man van de
equipage behouden aan wal. De overige schepelingen wer-
den gered door een kaagschipper van Amdand.
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Den Amelander eigen;
Hij helpt, hoe ook de stormwind woed',

Hoe ook de orkaan moog dreigen.
Ras is de kiel der redding daar,
En daagt er troost in 't bangst gevaar.

Ja, naauw is de boot, met veresnigde kracht,
Ten voertuig gesleept en gedragen,

Daar snellen zij heen in het holst' van den nacht,
Te midden door buijen en vlagen.

En 't vierspan, a!s wist dit het doel van den logt;
Voert strandwaarts de boot, wat er hinderen ittogt,

Vóór 't Oosten den ochtend ziet dagea.

Daar gaat het langs d'oever, bij 'tbruischeri der zee,
Ter plaatse der siraiidinge henen.

Thans rijst er bij ieder in stilte de beê j
O God! wil uw hulp ons verieeoen !

Dáár blinkt reeds de scheerariiîg, heraut van de zon,
En wie om 't gevaar er nog weifelen kon,

Nu is alle vrees er verdwenen.

Komt, Makkers! galmt het luid en weer,
God ziet met welgevallen neer

Op 't geen wij moedig wagen ;
Al grimt uit d'afgrond schrik er> dood ,
Zijn bijstand sterkt ons in den Bood.

Wij zullen zeker slagen.

T)aar komt met vlugge en vable srlreên
Een grijsaard door de duinen iieen

5*
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De reddingboot genaken ;
Een grijsaard, die het goïvend zout
Doorkruist had, tot hij slram en oüd

Nu d' avondrust mogt smaken.

Ha! roept hij, heb ik 't niet verwacht ?
Geen vrees voor storm bij donkren nacht

Kan u te huis doen blijven,
Ik ij! met u ter redding heen,
Al ben ik oud en stram van leen

God zal mijn krachten stijven.

En hoe ook de storm het goivenheer zweept
En hoe ook de branding moog' brullen ,

De boot ziet zich eensklaps van 't voertuig gesleept
En 't schuimende zoul zich omhullen.

Eeu zevental vo!gt nu den Oude i» de boot,
Om moedig bij d' aangrijns vau schrik en van dood

Den edelsten p%t te vervullen.

En naauw is de roeiriem geklemd in de hand,
En krachtvoi en moedig geheven,

Of 't voorwaarts klinkt luid over zee en langs slrand
En rigt men naar 't vaartuig den steven,

En fel door de kracht van de winden geduwd,
Schijnt nu eens ds boot in den afgrond gestuwd

Dan weer in de wolken te zweven.

Maar hoe ook de bcot moge slinsr'ren en slaan
Geschokt en gebeukt in Laar Ieuden,

•Zg, die het begonnen iets stouts te bestaan-,
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Ztj willen ook zien te volenden.
Al dreigt hen daar ginder het gapende grai'.,
Zij kennen 't gevaar, maar zij laten niet ai,

Zij weten van wijken noch wenden,

Intusschen bukt er menigeen
Van 't strand naar 't reddingvaartuig heen,

Daar de angst de borst doet hijgen;
Een vadar zag vol vreugd en . . . . smart,
Met trots in 't oog, met vrees in 't hart,

Twee zoons ter redding tijgen.

Daar staart een teerbeminde ga
De ranke boot vol weemoed ua,

Wie toch verstrekt haar telgen
Ten vader, haar ten echtgenoot,
Zoo de afgrond, vol van schrik en dood,

De dierbren mogt verzwelgen.

En allen rigten hart en oog,
Op 't strand geknield, tot Hem omhoog •,

Die op zijn enkel willen
De stormen uit hun kerkers sluit,
Of op zijn wenk hun aantogt stuit:

Hij mogt àexi storm toch stillen.

Maar meerder en meerder genaakt rm de IJOOÎ
Het rif, waar, in donderend stampen,

De kiel reeds van tuig en van masten outblou*:
Nog tegen de golven blijft kampen ,

De kiel , die , gesold en ter neder gesmakt,.
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Nu duikt, dan weer klimt, schoon gescheurd en geknakt
Ais zweefde ze op schuimende dampen.

Ja 't schijnt ais verbraken de baren den boei,
Die nog het verderf hieid gebonden;

Zoo stcïg'ren ze op eens met verscbriklijk geîoei
Vol Iracht uit de diepte der gronden;

En branden en blaken het rif in het zand,
En elk, die 't aanschouwt van liet siddrende strand

Acht bootsvolk en kiel reeds verslonden.

Vergeefs tuur! het oog op het zwalpende nat,
Vergeefs op da tuim'iende baren,

't Schijnt alles omneveld van 't schuim, dat er spat,
Ja zelfs naar den afgrond te varen.

Reeds gillen de kreten (de nood is op 't bangsl)
Reeds wenden zij allen de blikken uit angst

Van 't schouwspel, niet langer te aanstaren.

Maar neen! daar herrijst en daar klimt weer de boot
Van achter de branding oiïîhoogen,

E n . . . . tartten de braven manmoedig den dood,
Hos beerlijk is 't loon vaa hun pogen!

Zij voeren een achttal behoudenen mee,
Door lien, trots het woeden en buld'ren der zee,

Daar ginder der worstlisg onttogen.

Zij nadren — reeds galmt hun 't gejuich te gemoet,
Gemengd met God dankende tooneii;

Ijc gade — zij' ziet baren eculvriend îiehüot.1,
De vader aanschouwt weer zijn zonen.
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En beide, neen allen verheffen hun stem ,
En loven den Redder en smeeken van Hem

Met zegen het feit te bekroonen.

En naauw is de hooi: aan den oever gezet
Of 't strand ziet zich allen vereenen ,

Om htm, die de hulp van den dood heeft gered ,
Een verderen bijstand te leeaen.

in Hollum verbeiden hun voedsel en hulp,
Verwarming en koest'ring in hut en in stulp ?

Men brengt er hen juichende henen.

Ja, Amelanders ! 'k zing den moed,
Uw braven landaard eigen ;

Gij redt, hoe ook de stormwind woed',
Hoe ook de orkaan rnoog' dreigen.

Ik juich, daar 'k u mijn hulde toon,
Dat ik hier in uw midden woon.

Âme/und, 3. H. HEIJMANS, GZ,
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FRIESLAND.

.Oet land, dat onder die gewesten,
Waar vrijheid en verlichting vroeg

Hare aangebeden zetels vestten ,
Siaâg een' voorname plaats besloeg; —

Het land , wiens onverschrokken zonen ,
Een ondoordringbre heldenmunr,
Toesnelden, oin in 't hagchlijkst uur,

Aan Neèrland hunne trouw te toonen; —
Het volk, van oudsher groot en magtig,
Zijn wij ook in deez' stond gedachtig s

Wij stellen met ontgloeiden zin
Op Frieslaads heil den feesldronlt in.



IEN BIOMKJË FEN TANEBERHEtT

ÏKSE EERKRANS FLOCHTEN FEN MYN LJEAUWE OAREHEITE.

oppe J5e fen Slachtmoane JS3S, az er vijftig jier
HeagUarer to Frentjir west hie._

ibtekstu net ien winterblomke ,.
Sjongster! ijn disse eeiekrans
Om dy alde wijse holle ?
Frieske Sjongfaem ! kin 't er lans,.
Da'st by dokken golle freugde
Net ien ruwker frissle schoest?
Jout allinne 't foarjier blorakes,
Dy'st by 'kjeald nel fyne koest?

Wis net! nee, dear grient ien kruwdtjt,
Spijt de iiskalde wintertijd ;
Moaier, swieter bloeit er nearne
Az it foarjier 't fjild forblqdt.
't Is ien blomke , dat it lierte
Ynce kaldfoiklomme jeld,
JJiet mei jeuchdig fjoer farquikket,
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In de froast ijn de ieren smelt.
't Is ien bioinke, sijeucht, ienfaldig,
In dat bleat foarre eagen leit,
't Is ien biomke, sæft in sedig,
't Blomke hiet de iankberhdt!

Dokken blomke, Oareheite!
Eerenwirde , braauwe man!
Wol'mijn Sjongster ijn jon eerkrans
Flechtje mei beskroame ban.
Oareheile , ljeauwe heite ,
Och, it hert is my so fol;
Sjoch net oppe rymerskitiste ,
Mar oanfirdge 't frjaenlik, gol,
Mar oanfirdge 't sedig biomke,
Dat, mei fricske ienfaldigheit,
Jou troch 't bernehert wirdt oanbean,
't Blomke ferme tankberheit!

A. Ï'EI/1'ING-.,



(Oost- en Weststettingwerver Dialelct.)

SJe pleâts daôr iens in vroger deâgen
Mien oogen 't locht veur 't eerste zeâgen, -
Mien mem my onder 't harte dreug, —
Mien heit zoo bliede rmôr my vreug, —
Dat aôrd! — o! 'k deânk er iewig an
Al is 't dâ 'k daór niet wonen kan.

Die bossen, kaarapen, leânen, tûnen, —
Die akkers die veurdielig grunen, —
Die brengen my zoo bliede in 't zin,
Hoe 'k daôr, as kiend, bij aôlderinin,
Genuug'iiek speulde as kleine knaôp,
Tot roy vermuuidheid brogt in slaóp.

Daôr gruuid ik op bij vaôlk en vrenden;
Daôr kend' ik doew nog gien ellenden;
In skoele, nu toôfel en bij 't spui
Vund ik gelok; — elkien was gul
En wol mieu bliedskop greâg bewaarken,
Mien wiesheid mit mien deugd verstaarken.
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Zoo was bet daór we] van te vouren, —
ÏVlaôr DOU ! — mien vreugde is claôr verieuren ,
Zoo 'k daôr mien oog naór 'k kaarkhof slaô ,.

• En daór de greaven zuken gaô
Van heit, — van men, — van zusters, vrenden,—
Van speulkamm'raáden en bekenden! . . . .

Daôr staó ik dan alh'en te kriêten
In 't aôrd daôr 'k zoo mien jeugd mogt sliêten !
Al d' aand'ren rusten daôr in 't stof! —
Wiet ien' dreugt meer mien traônen of! . . . .
Hier in dit aôrdske traônendal
Is 't niet dâ 'k ze ooit weer vienen zal! —

In d'iew'ge zaoligbeid daôrboven
Hoop 'k iei)S rait hoùr mien God te loven t
Maór mien gebaôrtepleâts is nou
Veur mv en aôrd van treùrge rou; —-
Die zie ik nou zoo greâg niét weer;
Maôr vraóg om troost an God den Heer!

Koudum 18/g39. S, L. B,
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i k hab de koade winter Ijeaf;
Hy jout m'ien bulte wille.

Bliest hy it wetter hird in gled,
Den kin my 't hjert optille.

Den sijkje ik gau mijn reedens klear,
In eaft it wjueken binne,

Dy ik my oon'e foeten bijn,
Sa drjieu ik der den hinne.

Den draei in swaei ik as ien Ijiep,
Oer de iene in de oore sijde;

In as ien swân op 't rinnend wiet,
Sa lit ik my mar glijde;

Ja as ien eibert ijnne loft,
Dy sweeft oer greide in finne,

In nou in den ien wjuekslag dogt,
Sa drjieu ik der den hinne.

Allinne flueg ik nooit net hird;
Ik wol er net fen switte :
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Mar as my ien opp' sijde draeit,
Den kin 'k it dogs net litte.

Den loek ik oon, in scrip in set',
Mar kin 'k mijn inacî ontrinne , . . . .

Dien is ' t ; — in eait ïny neat werfoer,
Sa drjieu ik der den hinne.

Bliest E o lus soms helder op ,
In is 't foar ién ien scouwer,

Den keppelje \vj oon eltjoor,
ID meitsje ien kîoft fen fjouwer.

Al keert ir ues den stewig tjin,
Wy kinne it fen him winne. —

As ijn ien rjuechte goeze-flecht,
Sa drjieu ik der den hinne.

Mar komt mijn fatnke is oppe baen,
Den rijd ik, o! sa swierig !

'k Lis op,—in jae,—jae fet royn hân . . .
Wat rit it den plesierig!

Den jaegt it bloed my trogge Ijae;
'k Fiel neat as ijeafde in minne . . . •

In proestig as ien Grieimaus soon,
Sa drjieu ik der den hinne.

J. G. VAN BLOM.



3e ^g^uwnfyoipens

Omnia sunt hominum tenui pen-
dentia jilo,

Et subito casu, quae voluére,
ruunt.

OviD.

V»at deadsche stilte dogt ray schrorojen,
Wat bijld fen nearheyt waerl't hier roon ?

Yen huwring grijpet me oon, as by it droomend slomjen,
Ney 't spoeckjeo fen yen neare joon !

Fomjz'ne hier yens timpelspitsen, —
Hier stinze in slot, as 't swirck sa heeg ?

Waerd hier de fjildtrompet, bij 't seyneprealjen, stitsen,
Nuw deadsch, foriitten , leeg ?

De greatme fen forfleyne jierren
Rijz't, as yen nachtschijn , for mijn eag;

Mar jae fordwijn't op yens, ailqck omheeg de stierren,
Yn 't tjuester fen yen onwaersfleag.

Ik sjog ijn heapen puwn allinne, —•
Oerblieuwsels fen âdwrâdsche pi-aciit , —.

Dat alles wanckel stiet, wat Ijeacht het fonne simie .
In duwck't ijn In'dstreams-nacht.
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Hier, wer ijn rijck mey goud bemielle
In niormren seallen, fol fen pronck,

De folie kroesen schom'ne, it feestljeacht helder strielle
In 't droanjend sjongkoor galme in kîonck; —

Hier ruw'zt iiuw , mey yentoonig suwsjen,
De wiju trog 't iiddig foarporteal;

In 't near in heasch gekrijt fen foegels, dy hier huwsje,
Kierm't nuw trog gong in seal.

De sted , dy lang de tijd trolsearre
In , swier ombolwircke, op her steat

IJen spijtspot opschrift droeg, op poartte in boag gravearre,
As foar sijn grijmme in kreft tegreat,

Leyt nuw fordijlge, ijn gruws te plettre,
In op it near in yensum puwn

Het seynepreal oer trots 't wierheftig opschrift lettre:
» De tijd spot mey ürduwn,"

lett' britsen pijlders in scbansearre
Forwulften, stien in mormerpreal

ïs 't -wat fen Tijrcis pronck tijdstosckin grijmm'bravearre
Op woaste rotsen leeg in keal.

In wer her keapljue, wjealde-droncken,
Op troannen sietne fen her buwt,

Der spriedje fisschers nuw, dy weynjeijnrotsspeloncken,
Her scheamle netten uwt,

Mey brocklig" puwn in gruws bedilse»,
Oerschuwle mey yen fra'cht fen sân,

is nuw Karthago's glanze in luwster 't eag onttritsen.
In stilte sweeft oer 't vensum slrân;
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ïën' trog it Midsee-wiet bespielîe,

Is 't iett* deselde as Dido's groon;
Mar wer 't op mercke in pleyn fen wrâdsche greaten krielle,,

Kruwst nuw yen Moor ijn 't roon,

Tuwg't, Beaféartreysgers! ney de moerren
Fen Sion, Wer is de âde sted,

Waems rij ckdom,pracht. in prealsels eeuw bij eeuw fordoerren?
Och, wer jon fromheyt foeten set, —

De nearheyt waer't trog wqck in strietten;
In foar Leviet- in Priesterkoar,

Dwael't nuw yen earme Jood er lans, fen elck forstietteB;
Her luwster gong te loar.

Der wijsje , ijn Sijries woastenyen,
De puvvnen fen yen keningstroon,

Kolommen, heal oerstreamd fen sân, in geanderyen
Fen timpels 't grutsck Palmijra oon:

In wat de tijd ietl' net forgruwsje
In sluecbtje koe fen al her pronck,

Der fijne herders nuw, dy trog woaslijnen kruwsje ,
Bij nacht in onwaerpionck.

Wa wijs't, al sjiet allijck yen fjoerwirck
Trog 't tjuester, 't eag lans de Eufraat roon,

't Fordijlge puwn my oon fen Babels ijvig nioerwirck5

Wa teant my de omgong fen her groon ?
PJee, as fen de yerdkleat sels forbanne,

Sil nooit yen swalckjende Arabier,
So tuwgt my 't heylig bied, snn herderstinte er spanne:

't Forblieuw fen draeck iu gier.
6
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Wa teant, wer by sijn foetleest prinle,
My Kinevees aef Memphis pracht?

Wer sonck Athcne's glanz', wer 't oonsjeanfen Corinthe ?—«
Aiirjck yen dwaelijeacht wey ijn nacht!

De grijmme lijd, dy oppe puwnen
Fen keningstroannen, swier fen goud,

Sijn spot in tuwl bedrieuwt, forniei't de gîoarjekruwiien,
Dy yerdsche greatme bouwt,

Nira rotsen ta de fondeminten,
Ker morrner ta de bouwstoaf uwt,

Iu heftje niey cemiat de laegen, listen, plinten,
Dat alles onforwrickber siuwt, —•

AÜqcli, foar de amm'tocht fenne wijnnen,
Uen wetterbuwl ijn damp forfljuecht,

Sa dogt de tijdstream stinze in slot ijn 't neat fordwijnnen
Jn strijckt lier puvvnheap sljuecht.

Ja stedden! dy fol luwster gîoarje,
Steun Bet op wat doerheftig hiet;

Wa si) de tjuestre nacht, dy ' t neadîotdeckt,trogboarje,
Wer is er, dy sijn djiepten niiet?

Fier rang in roni tot oonne stierren,
In stinzen boppe 't drieuwend swirck :

Ligt sjogt de reysger hier net oors, ney mennig jierren,
As broeken Biitseîwirck.

Ligt wird trog see in slreara, forboîge
In trogge stoarrn lier krijtte ontfleyn ,

ÂPI tvog yen lavafloed, wat nuw îett* preaii'l, forswolg*
In ijvig oon jt eag onlteyn:
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ïiigt swijmek haest fen uwtte higfe,"
As de yerdkleat op sijn pijlers stjiet,

Wat Bnw de woleken riekt kt trotset, ijn yen ligtes

Waems djiepten nimmen miet.

Ligt sil de sinne ijn woleken schuwlje,
De moanne lijekje read as bloed t

De loft ijn flamtnen stean, yen jagt fen koegels guwlje
Wijlzt 't slagtswird trog de strietten woedt!

Ligt heart, foar luwdkiels freugdbedrieuwen j
Dat nuw fordoafjend gjealpt in raes't,

Den de eangstige orastreeck hier yen bange neadgal klieuweo,
Dij elck forset, forbaest!

Forlrouw den net op trotjend moervvirek,
Hoe onforwrickber fest it stiet:

Gods fingers drieuwe salm de redden fen it oerwirek s

Wer trog wrâds wicksel restleas giet t
As Hij jiemme uwtfeart het besletten,

Den fiert sijn kreftige earm it uwt'.
De Hijmmel heart zijn stirame in de ijerdkleatfreest sijn wetten,

Ney 't ijvig riedsbesluwt.

Mar sillig is de sted to achtjen,
Wer fromheijt Godstjienst âters bouwt,

In 't fest: geloof ijn Hirt» bar feyüg dogt foruachtjan,
Dij Ingels ta har wachten jouwt:

Wat tijd in lot den eack fordrieuwej
Wat yer aef let fordijlging dildt,

Godsschermesii.wat sw!ngk'taefswaeit,harholwirck blieuwe,
En de Almagt salra har schild!

6*
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at doodsche stilte doet mij schroomeo,
Wat naohtspook waart mijn schreden rond ?

'Een liuivring grijpt mij aan, als bij 't angstvallig droomen,
Na een' ontzelbren avondstond!

Verrezen hier eens tempelkruinen ,
In bouwstof rijk, van aanzien grootsch?

En deed de zegepraal haar' roem hier uitbazuinen „
Thans naar, verlaten , doodsch ?

De grootheid der vergrijsde dagen
Rijst, aîs een nachtschim, voor mijn oog;

Maar zij ontvîugt mijn blik, als deze vlugt bij 't dagen
Des ochtends aan den oosterboog.

Ik zie alïeea in bouwvalhoopen, —-
Nog teeknen van vernielde pracht, —

Den wisselzwaai van 't lot, dat alles eens zal sloopen.
En stormen neer in nacht.

Hier, waar de pracht in rijk versierde
Paleizen en in templen blonk,

De wijn in kelken schuimde, als 't volk zijn feesten vierde,
En 't dreunend zangkoor galmde en klonk,
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Hier fluit thans, met eeutounig suiae»
De wind door 't ledig voorportaal;

En 't naar en heesch gekras van vogels, in dees kluizen,
Klaagt thans door gang, en zaal.

De stad, die, als gesticht op rotsen,
Een onverwrikbren weerstand bood ,

En 't woest geweld van tijd en noodlot scheen te trotsen^
Als voor hun heerschappij te groot,

Ligt thans in gruis en puin herschapen,
En op het naar en eenzaam puin

Voert zegepraal op trots het opschrift in haar wapen :
» l)e tijd spot met arduin,''

Verbroken zuilen en verplette
Ge welfsels,. in haar' val nog grootscïj,

Is 't geen, waarop de tijd zijn tanden vruchtloos wette.
Op Ti]rus rotsen naar en doodsch.

E(i waar haar handlaars, als op troonen
Gezeten, roemden op hun buit,

Daar spreiden visschers thans, die in spelonken wousm t

Hun scliaamle netten uit.

In brokklig puin en stof begraven,
Verscholen in het Lijbisch zand,,

Weet niets Karthagoos glans en luister meer te staven,
En stilte treurt langs 't eenzaam strand:

Nog door de Middellandsche baren
Besproeid, is 't nog dezelfde grond,

Waar Didoos troon veirees, maar voor 't gediuisch des sciiai sta
Riuist thans een Moor er rond..
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Kaar de eens door God verkoren vest ;

Wat toont Jeruzalem meer tempels en paleizen,
Wat is er groots nog, dat haar rest?

Ach! de armoe kwijnt in wijk en straten,
En voor Leviet- en Priesterkoor, —»

Kruist thans een Jood, van elk veracht, geschuwd, verlaten,
De sombre straten door.

Ginds wijzen, in de woestenijen
Van Sijrie, teeknen van bestaan*.

Kolommen, trotsch van stal en hooge gallerijen
De puinen van Falmnra aan;

En 't geen de tijd nog niet vergruizen,
En plondren mogt van vroeger pracht,

Dient herders, die door dees verlaten streken kruisen
Tot schuilplaats in den nacht.

Wie wijst, al staart bij , bij de glansen.
Der oosterkim, langs d' Eufraat rond,

't Verstoven puin meer aan van Babels vestingsehansen,
Wie toont dsn omvang van haar grond ?

Meen, aïs Van d'aardkloot zelfs verbannen,
Zal nooit een zwervende Arabier,

Zoo zegt het heilig blad. zijn herderstenï er spannen,
't Verblijf van draak en gier.

Wie wijst, waar hij desa voetstap drukte,
Mij Ninevees of Mennphis pracht ?

Waar vlugtle Balbecks g'ans, die vroeger 't oog verrukte ï
Geiijk een dwaallicht weg in nacht!



't Geweld des tijris, dat ui de puîiseii
Van stad en vest, paleis ?:n hof,

Zijn njkstriorafen telt, bestormt de gloriökraueu,
En smakt ze neer ia 't stof.

Kiest tot de bouwstof mariBersteenen ,
Tol foiidamenlen hecht arduin;

Laat duurzaamheid en kracht zich in den bouw vereenen , —
't Stort eens terug in gruis en puia.

Gelijk, voor d'ademtogt der wiuden :
Een waterbel vervliegt, zoo ziet

Gij al wat de aardkloot heeft voor schoons en groots verzwinden
In d'afgrond van het niet.

Ja , steden! aog vol pracht en Juister,
Steunt op uw muur en burgten niet;

Wens blik doorpeilt den nacht, die 'l raadsbesluit in duister
Verbergt, wie die uw lot voorziet?

Voert rang en roem tot aan de starren,
Met aanzien en gezag bekleed; —

Ligt zal de pelgrim haast zich in uw puin verwarren,
Als hij uw grond betreedt.

Ligt zal de zee, op woest verdelgen
En plondren uit, wat vveerstand biedt,

Verplettren in haar vaart, een stroom van vuur't verzwelgen t

Die door de ontruste dalen schiet.
Haast tuimelt uit de kreits der wolken,

Als de aarkloot op haar grondvest beeft,
Wat thans zich stout verheft, in 't diepst van 's afgronds kolken

Die 't woest verderf omzweeft.
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Ligt zal de zon in wolken schuilen-,.
De maan verandren als in bloed,

De lucht in vlammen staan, een jagt van kogels huilea
Terwijl het slagtzvvaard breidloos woedt!

Ligt gilt, voor schaatrend vreiigdbedrijven,
Voor handgeklap en feestgeluid,

De schrik des bangen noods, die 't hart elk doet verstijven
Hier nood- bij noodkreet uit!

Laat burgt noch muur uw trots dan stijven,
O, steen, die 't hoofd ter starren beurt!

Gods vingren zijn ' t , die zelv' de wisselraadren drijven
Van 't lot, waarom gij juicht of treurt;

Zoo Hij uw uitvaart heeft besloten,
Dan voert zijn magtige arm het uit:

't Heeial erkent zijn stem, die rolt in donderklooten,,
En volgt zijn raadsbesluit.

Maar zalig blijft de veste te achten,
Waar godsdienstzin haar zete! heeft,

En 't vast geloof in Hem haar veilig doet vernachten,.
Die tot haar wacht zijne englen geeft:

Wat met den tijdstroom heen moog drijven,
Wat vruchtloos kracht en weerstand biedt,

De schuts der hoogste Magt zal haar ten bolwerk blijven,
Gods hand begeeft haar niet.

St. Jacobi-Parochie, W . D. JONG, JACOBSÏS
Qctobev J839.



. lot werkzaamheid ontvangt de menscb het leven,.
Geenszins tot rust, die vaak tot sluimren noodt,
Den moed verslapt, en de eèlste krachten doodt:

Niet doelloos wordt het aanzijn hem gegeven»

Zij ook zijn strijd voor 't gcede en eedle groot,
Hij wankelt niet; — door pligtbesef gedreven
Blijft hij vol moed naar zijn bestemming streven, —

Hij zwoegt en eet in 't zweet zijns aanschijns 't brood

De wereld moog zijn werk met ondank loonen,
Zij wraak' zijn doel, gemoedigd gaat hq voort,
Hij weet, deze aarde is een beproevingsoord,

Hij blijft tot d'eindpaal zich volhardend toonen ,
Volbrengt de taak, die hem de Alwijze gaf,
En wacht eerst rust aan de overzij van 't graf.

Naar het Duitsch van Koning
LODEWIJK VAN BEHEREN. W. SCHEPERS».

- Heerenveen J839.
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J j e dagtoorts zonk in 't koeie Westen neer,
En de avondstar beklavert de Oosterkiranien,

Als voorbô van bet talloos starrenheir,
Gereed op nieuw de transen op te klimmen.

Zie, meer en meer befreên zij d'avondpost,
En tintien reeds aan de efïen hemelbogen;
Wat baat heur licht aan mijn benevelde oogen ?

Ach, dat heur schoon mij 't harte streeien kost!

De lieve maagd, naar wie mijn harte smacht,
Die de aarde mij herschapen heeft in hemel,

Sprak : als de dag zijn ronde heeft volbracht,
En hij het zwerk ontruimt voor 't stargewemel,

Verbeide ik u in 't eenzaam eikenwoud,
Waar menigmaal de liefde ons 't hart verrukte,
En gij zoo vaak mij in uw armen drukte,

Als de avond ons zag dolen door het hout.
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En ach, reeds laug verwacht ik dat de g'ans
Der starren, dis haar 't. elpen voorhoofd sieren,

Voor wie gewis aan de onbewolkte krans
De gloed verbleekt van 's hemels flonkervieren,

Mij , wien het licht slechts van heur oog bekoort,
Met nieuwen gloor dit uur koom' tegenstralea,
Door vrees geschokt, dat soms heur woord mocht falen}

En toch •— nog nooit brak zij 't gegeven woord!

O de onrust zweept mijn vurig minnend h a r t . . . .
JVîaar hoe, wat ruischt, wat ritselt door 't gebladerl'?

Maakt zij welligt een eindpaal aan mijn smart ?•
't Is Betsij, ja, die door de twijgen nadert!

"Verlaat thans vrij uw hoogverheven baan,
Gij, starren! die aan 's hemels tin moogt schijnen;
Uw gouden glans moet bij het licht verkwijnen,

Dat uit haar oog voor mij is opgegaan !

B. S,
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j> raadden wij eene uitgebreide kennis der mode's. ent
s> dragten der voorjge eeuwen in ons vaderland, welk eene
si groole schreede zouden wij gedaan hebben in het vak
» der historiekunde, der schilder- en beeldhouwkunst —
y> welke duistere en raadselachtige voorvallen zouden wij
» niet spoedig kunnen ontwarren,, die nu, bij gebrek dier
» kennis, met eenen donkeren nevel oratogen .zijn."

» De geschiedenis des menschdoms krijgt, door de opgave
5) dier kennis, gewigtige bijdragen; elke eeuw levert hareu
» bijzonderen smaak op, geregeld naar de heerschende volks-
» genie van iederen tijdkring, en waaruit kan men de ware
» gehalte van dien bij zonderen smaak beter opmaken, dan
» uit de voortbrengselen der weelde in dé mode's en drag-
» ten ?" zoo spreken de schrijvers van bel Kabinet van
mode en smaak, in het laatste der vorige eeuw bij L o o s-
3 es te Haarlem uitgekomen--, in het voorherigt van het eerste
Deel. Gaarne vereenig ik mij met hun gevoelen, en oor-
deelende, dat eene beschouwing van de oude Friesche klee-
derdragt volkomen beantwoordt aan het doel van dit volks-
boekje, heb ik gemeend aan het verzoek van de redactie
te moeten voldoen, en ook mijn gering vermogen aan te
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wenden, ten einde de kennis daaraan meer en meer té ver-
spreiden. Te liever heb ik deze taak op mij genomen, om-
dat het mij bij eene naauwkeurige vergelijking van de af-
beeldsels van oude Friezen uit mijne eigene verzameling en
die van anderen, met de portretten van Hollanders of in-
woners van onze overige noordelijke provinciën, meermalen
gebleken is, dat er nog al een aanmerkelijk verschil in de
Ideeding bestaat, zoo als het mij voorkomt, voornamelijk
daaruit ontstaande, dat de Friezen, als vaster gehecht aan
voorvaderlijke zeden en gewoonten , langzamer tot de nieuwe
•Spaansche en Fransche modes overgingen, dan hunne na-
buren. Tot eene proeve geef ik hier eene naauwkeurige

afteekening van een der oudste stukken mijner verzame-
ling, zijnde een tafereel van eene oude adellijke Frie-
sche familie en bestaande uit vader, moeder, zoon en
dochter, geschilderd in 1432 en voorstellende J o o s t v a n
O ck in ga van Burgwerd, met zijne echtgenoot L u t s ,
dochter van F r a n s Minne m a , de oude, en hunne kin-
deren: R i x t , naderband gehuwd, eerst aan D o u w e v a n
H o t t i n g a te Franeker, en later aan J u w v a n D e k a -
m a ; en fiero, die vervolgens trouwde met H ij I c k v a n
E oo r da.

Wanneer ik mag ontwaren, dat soortgelijke stukjes aan de
lezers van den Frieschen Volks-Almanak niet onaangenaam
zijn, verbind ik mij gaarne in het vervolg meer zoodanige
uit mijne verzameling te leveren, terwijl ik tevens alle be-
zitters van oude Friesche portretten uitnoodig, mij , door
het toezenden van afteekeningen van dezelve of het laten
bezigtigen van de afbeeldsels zelve, in staat te stellen, deze
bijdragen zoo volledig mogelijk te maken.

Om den lezer een duidelijk denkbeeld te geven van de
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Meeding der personen op nevensgaand plaatje afgebeeld,
acht ik het uiet overtollig hier eene korte beschrijving van
dezelve bij te voegen.

De vader draagt eenen zeer kleinen, platten, vilten hoed
met eene smalle klep, in fatsoen vee] overeenkomende met
eene zekere soort van hedendaagsche petten. Zijn haar is
Lij de ooren afgesneden, in de manier als men het thans
Lij bejaarde landlieden ziet, en zijn baard gebeei afgescho-
ren. Het korte, wijde overkleed of wambuis van zwart la-
ken of zijde is voorzien van eenen rand van bont, op de
schouders zeer breed en naar onderen smaller toeloopende*
Onder dit wambuis komt op de borst een smal streepje van
een rood onderkleed of soort van vest uit. De stijf geplooi-
de kraag is om den hals vastgehecht door eenen, met goud-
geborduurden, smallen band. Aan den voorsten vinger van
de regterhand draagt hij eenen gouden ring met een rood
steentje of misschien zijn geslachtwapen. De zoon heeft
een hoedje gelijk aan dat van den vader, ook is zijn buisje
even eens van fatsoen, doch niet van bont voorzien, maar
daarentegen om den hals en de mouwen versierd met een
smal zwart boordsel, de kleur is bruin. Zijn kraagje en
halsband zijn in alles gelijk aan de vorige, ook zijn haar is
kort afgesneden. De moeder draagt eene witte muts van
kamerdoek of dergelijke stof, in gedaante veel overeenkomst
hebbende met eene Hindelooper kap, los op het hoofd.
Om den hals heeft zij eene stijve platte kraag met een smal
geborduurd randje bovenaan; verder is zij gekleed in eene
Baauw om het lïjfsluitende japon of bovenkleed, denkelijk
van zijde, niet zeer wijde mouwen, uit welke even onder
den elleboog een paar andere mouwen, wit en zwart geruit,
steken, deze faehooren waarschijnlijk tot het onderkleed»
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Om de handen, draagt zij stijf geplooide lubban, en om deo

hals eene gouden kelting, zeer eenvoudig gewerkt, welke

tot op de borst ceerhangt, terwijl eene dergelijke, meer

kunstig gevormde ketting om haar middel sluit.

De dochter heeft een naauwsluitend mutsje over het haar,

niet een zwart lintje over liet hoofd gaande tot aan de ooren.

Hare kraag is gelijk aan die van hare moeder, doch het

randje of lintje boven aan den hals is gekleurd en versierd

met afbeeldingen van dieren en bloemen. Het kleedje is

bruin met zwarte boordsels afgezet, en zij draagt aan het~

zelve ruime roode, zoo het mij toeschijnt, zijden mouwen,

en van onder dezelve komen weder naauwe mouwen van

het onderkleed, van fatsoen eu kleur als die van de moeder,

doch kleiner van staal, te voorschijn; ook de lubben zijn

gelijk. Eene bijna gelijke ketting versiert ook haren hals

en borst, maar zij draagt er geene om den middel.

Daar de personen afgebeeld zijn, als voor eene tafel zit-

tende, ben ik niet in staat hunne verdere klecding te be-

schrijven ; ook bezit ik geen portret van denzelfden tijd,

waaruit ik dit gebrek kan aanvullen, aangenaam zal het

mij zijn, wanneer een ander liefhebber en beoefenaar van

Friesche oudheden, het hier ontbrekende kan en wil bij-

voegen.

Btrgum. H. B A E R D T VAN S M I N I A .
Junij J389.



BE 0¥ERTOGÏ TAN

L O D E W I J K XIV

over den Rijn ,

in 1672.

onder dezen titel heeft dë Heer O. G. He id r i ng in
de Bijdragen voor faderlandsche Geschiedenis en Oudheid-
kunde , van I. A. N ij h o f f, 2de stukje, bl. 93, een be-
langrijk verhaal gegeven van de merkwaardige wijze, waar-
op die overtogt geschied is, en van de omstandigheden,
welke daarbij hebben plaals gehad. Dit verhaal is niét
slechts belangrijk voor Nederlanders in het algemeen, maar
lijzonder voor Friezen, omdat hunne landgenooten bij deze
gebeurtenis eene rol gespeeld hebben, welke met règt den
lof des geschiedschrijvers verdiende, en dit wel te meer,
omdat deze bijzonderheden tot dusverre weinig of in het
geheel niet bekend waren, daar ook de bijzondere wapen-
feiten onzer landgenooten, waardoor zij hunnen ouden roem
van krijgsdapperheid gestand deden, in de beide laatste
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«euwen natuurlijk meer in de algemeene versmolten ïijn en
als-afzonderlijke bedrijven, ook bij gebrek aangelegenheid,
meer tof. de zeldzaamhcden behooren.

Daar genoemde Bijdragen in deze provincie zoo schaars
gelezen worden, zoo is dat verbaal voor Friezen îocïi te
belangrijk, om bij hen geheel onbekend te blijven. Ik heb
dus de moeite genomen daarvan een zakelijk uittreksel te
maken, en deel dit thans mijnen landgenooten mede, in
plaats van eenige andere Bijdrage voor den Volks-Ahnanak,
waartoe mij voor het tegenwoordige de tijd niet gegund
was.

Nadat het verbond tiisschen Engeland, Frankrijk, Keu-
îen en Munster aan Nederland een wissen ondergang gezwo-
ren had, trok L o d e w i j k de veertiende, wien de vlerjerij
toen reeds de groote noemde, aan bet hoofd van een mag-
tig leger legen Nederland op. Onder de gunstigste voor-
tcekcuen was men onze grenzen reeds overgelrokkevi, toen
» de grootvorst vau -Europa's stroomen" zich tusschen iavra
en zijne prooi tju scheidsmuur stelde. Daar ùe meiiigte
van koperen pontons, welke het leger volgde, ongeschikt
werd geacht om de snelvlîetende rivier niet paarden en
krijgsknechten over te steken, zoo was er rijp beraad noo-
dig om middelen uit te denken, waarop men dit doel zoude
bereiken.

Eindelijk ontdekte men, door verraderlijke aanwijzing van
een landman, eene doorwaadbare plaats in den Rijn, Ins-
schen Moubag en Lóbith, nabij de Klecische grenzen. Maar
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ofschoon de Commissaris-G eueraa! van het verdedigingsîeger,
de Franschman U o n t b a s , onze troepen op eene even
verraderlijke wijze van deu Rijn naar Nijmegen had terug-
getrokken , en tot vermoeijens toe heen en weer gevoerd,
lagen toch nog nevens deze ondiepte twee Regimenten ais
het voornaamste deel onzer bezetting, en boven haar een
kasteel met manschap en kanon bezet. Desonaangezien be-
vond de Graaf d e G u i c h e deze gelegenheid zeer ge-
schikt om den cverlogt te wagen.

De Koning was verrukt over dit berigt; hij kwam in den
nacht van den 11 en 12 Juni} 1672 zelf in het leger en liet
aan deu Rijn' bij den Eltenschen berg eene batterij en eenen
zetel voor zich oprigten, vanwaar hij het gansche tooneel
lion overzien. De haast en de onzekerheid, waarmede het
leger nu weldra de overtogt door bet water waagde, was
de oorzaak dat er al dadelijk bij deze gevaarvolle onderne-
ming verwarring ontstond; en toen de geringe bezetting der
onzen aan de over- of deze zijde, na zich met haren aan-
voerder W u r t z eenigermate verschansd te hebben, dap-
per op den verwarden hoop begon te schieten, —• toen
kwam' er niet weinig schrik onder paarden en manschappen,
van welke verscheidene, en zelfs de Veldmaarschalk Graaf
de Nog e n t , bij het doorwaden ter zijde weken en inden
diepen stroom deo dood vonden. Te gering was hun aan-
tal en te hevig liet kanonvuur der Fransclien , dat hen be-
stookte , dan dat de onzen het zouden hebben kunnen wa-
gen om op den oever zelven persoonlijken legenweer te bie-
den. Toen dit in den beginne niet geschied was — onmo-
gelijk was het verder, nadat de Majoor L a n g a l l e r i e mei
veertig man den vasten grond bereikt — en de overtogt ver-
volgens regelmatiger plaats had. De onzen zagen zich toe»
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Wrpligt hunne stelling te vedaten en uit het moorddadig ka-
nonvuur terug te trekken, waardoor de vijand gelegenheid
vond zijne benden te scharen en voordeeiig Ie plaalseu.

Maar toen ook had er een merkwaardig oogenblik plaats.
De infanterie der onzen, tegen zoo groote overmacjt, die
hen in een oogenblik zon kunnen verpletteren, niet be-
stand , en niet kunnende of willende vlugten, besluit de
wapenen neder te leggen, zich aan den vijand over te
geven en van hem lijfsbehoud te vragen. De opperbevel-
hebber, C o n d é, staat hun dit verlangen onvoorwaardelijk toe.
Daar staan zij nu geschaard met hun afgelegd geweer aan
hunne voeten, in het volle vertrouwen, dat zij, na zich
vruchteloos van bunnen pligt gekweten te hebben, niets van
hunnen vijand hebben te vreezen. Doch daar vliegt de
Hertog de Longutviüe, wien geene gelegenheid gegeven
was, een enkel wapenfeit te volbrengen, gevolgd dooreenen
stoet van Edelen, ijlings op de verdedigingswerken aan der
Nederiandsche benden, die daar rustig staan. Deze zien
den dollen hoop op zich toe rijden en denken aan verraad.
De een roept het den anderen toe. In dit oogenblik, ge-
lijk sommigen verhalen, doorschiet Longueville een der Of-
ficieren, waarschijnlijk afgezonden om te vernemen, of men
zich aan het gegeven woord des Generaals houden mag;
anderen zeggen, dat hij , nog berooid van zinuea door den
wijn, een pistool loschiet midden in den hoop. Genoeg ;
dit is het oogenblik, waarin allen als.één man besluiten,
hun leven zoo duur mogelijk te verkoopen. Is het niet op
voorwaarde van lijfsbehoud, dat zij de wapenen ter neder
legden ? Nu zij bedreigd worden, hebben zij het regt die
terug te nemen !

In de uiterste verwarring schieten zij op den toesuellen»
7*
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den brooddronken hoop in. Maar voor hen, die bij deza
gunstig geslaagde onderneming tot nog toe altijd lachten,
is de ure des geweens gekomen. Longucville, do aanvoer-
der, de voîie neef van C o n d é , stort tor neder. Aan zijne
zijde valt Gaitri, Grootmeester der Koninklijke Garderobe,
de Graven du Plessis, de Theobon , de Heeren Boury, d'Au-
busson, de la Force, de la Salie — allen vindeu hier hun-
nen dood. Vele Prinsen en Graven worden zwaargewond:
de Hertog van Coassin, de Prins van Marsillac, d« Graven
van Vivonne, Saux, Revel en Lyonne, de Markiesen de
Beringen, Thermcs en Chavigny, CD de aanzienlijke Heeren
J3rouilly, Mourevert, du Mesnil, de Moniauban, d'Obterre,
de Beaumont, de St. Arnoul, de Beaufort, de Montreau en
Soubise — allen ontvingen wonden, waarvan bijna niemand
hunner later geheel herstelde.

Condé, het hoofd der gansene armee, dit vreesselîjk schie-
ten lioorende , vliegt toe en gebiedt stille ; maar te vergeefs
zocht hij dit bloedbad te sluiien, Een der Officieren van
de onzen, O s s e n b r o e k genaamd, trekt het pistool,
mikt op het hoofd van C o n d é , die wel het schot ont-
wijkt, maar te gelijker tijd zijnen arm, verbrijzeld, aan zijne
zijde voelt nederzinken. De wond, die bij voelt, het ver-
lies van zijnen neef, maakt hem woedend, en hij gebiedt
den aanrukkenden troepen, thans met alle magt op de on-
zen los te rukken.

De onzen vechten met heldenmoed, maar bezwijken,
terwijl zij hun leven duur verkoopen. L o de wijk ziet het
verschrikkelijk lol der zijnen en, stampvoetende van spijt
en ongeduld, verwenscht hij het oogenblik , waarin hij eene
onderneming begonnen heeft, die hem nu reeds meer edellieden
sa aanvoerders kostte, dan naderhand menige groote veldslag.
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Maar te vergaefs ! •— Er wordt geen mededongen thans

geschonken aan hen , die niets deden, dan liet eigen leven

beschermen. Van de beide Regimenten bleef ten laatste

niet meer dan een klein hoopje over. Hunne namen, al-

thans die der aanvoerders, zijn ons opgelcckcnd. Hel wa-

ren Friezen: twee Kapiteinen : A u d r i e s v a n V e l s e n

en D u c o v a n IJ e in ra e m a ; vijf Luitenants: D o u w e

v a n E p p e ra a , lî a i o T w i n g b e r g e n , B a r c n t

H e k m a n , B a v i o s 11 o in m e d a en J o h . B c c h i u s ;

drie Vaandrigs : F r e d e r i k v a n O c k i n g a , T a r q u i-

n î u s Be in t e ma en J a n D a d e n , met nog 4 Sergean-

ten en 105 Soldaten. Zij werden allen naar Emmerik ge-

voerd, waar zij zich langer dan twee maanden met water

en brood hebben moeten behelpen.

De gesneuvelden rusten hier op den eenzamen, thans

vergetenen , akker.

Maar waarom moest deze daad zoo gansch vergeten wer-

den ? Stierven deze edelen hier niet den zelfden dood, dien

l i c o n i d a s voor bet vaderland stierf? — Maar door den

verrader M o n t b a s lot vier malen toe heen en weder ge-

dreven , van den Rijn naar Nijmegen en terug, en nogmaals

den zelfden weg en den zelfden terugtogt, •— moesten zij ,

tot bezwijltens vermoeid en te laat aangekomen om den over-

togt te verhinderen, niet denken: wij zijn slechts ter slagt-

bank hier heen gevoerd. Ware aan bun hoofd een aan-

voerder geweest, L e o n i d a s gelijk •— zij zouden de

Thermopylen der Nederlanden ligt met zooveel eer ver-
dedigd hebben, als gindsche Spartanen den toegang tot bun
vaderland. Zij zouden misschien den weg aan den Franschen
Monarch betwist — misschien hem teruggeworpen hebbeoc



Dan zeker prijkte eene Eernaald op hun graf, Nu rusten zij,
ongekend en vergeten , op eene onbekende plaats.

Maar deze dappere Friezen verdienen niet vergeten te
worden, — al ware het enkel om deu indruk die hun
moedig gedrag op de overmoedige Fransche gruoteu en ho-
velingen maakte, die al dadelijk zulke verliezen ie betreu-
ren hadden; — al ware het enkel om den invloed, dien de
kwetsing van C o n d é , waardoor hij twee maanden aan
zijne legerstede geboeid was, op de voortzetting der krijgs-
Ledrijven had.

Neen, deze merkwaardige geschiedenis, deze nieuwe bij-
drage tot den roem des Vaderlands, verdient niet in de
vergetelheid bedolven te blijven. Aan hare hernieuwing in
het geheugen mijner landgenooleu zijn deze bladen toege-
wijd. Mogt het vaderland zijne helden waarderen !

» Mogt het vaderland zijne helden waarderen!" zeiden
wij bij de eerste lezing tien verdienstelijken schrijver vol-
mondig na. En groot was derhalve mijne vreugde, toen de
Heer ïï e 1 d r i u g mij weinige maanden Sater bei'igUe , dat deze
zijn wensch weerklank had gevonden in de harten van vele
ouzer landgenoolen. Ja zelfs, dat de Heer ï l o t i e r s , een
verdienstelijk Zuid-Nederlander, verrukt over de schoonheid
de^er daad, hem voorgesteld Jen eene gift daartoe aangebo-
den had, om ter plaatse van die merkwaardige gebeurtenis,
in de omstreken van Zevenaar en Lobilh, ter roemrijke na-
gedachtenis van de gevallene helden een gedenksteen of
eeue eenvoudige Eereuaaîd op te rîglcn. Het is mij thans
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onbekend in hoeverre dit voorstel veider bijval hebbe ge-
vonden en op vervulling moge hopen. Het is mtju harte-
lijke wensch, dat de vereerders van den roem des vader-
lands, inzonderheid, ook in Friesland, tot dit doel mogen
medewerken, opdat wij niet te vergeefs mogen gewenscht
hebben : Mogt het vaderland zijne, helden waarderen!

W. EKKHOFF,



^ctttto çg^aton pan (fj&jodjoovn*

JY1 e n n o B a r o n v a n C o e h o o r n noemende , her -

înnert men zich den man, die, als krijgsheld en uitmuntend

Vestiugbouwkundige , een' algerneenen roem verworven en ,

door zijne kunde en zijnen moed , gedurende zevenenveer-

tig jaren zijn vaderland ds ^ewigtigsle diensten betvezen

heeft; die ook ais jnensch en als Christen achtingwaardig

was, en wiens naam derhalve bij de nakomelingschap io

dankbaar aandenken blijft.

Hij werd op het slot Lettinga-State, gelegen onder het

dorp Britsion, in het jaar 1641 geboren, en was de zoon

van G o z e w i j n v a n C o e h o o r n * ) , Kapitein in dienst

van den Staat der fereenigdc Nederlanden, en van A e 11 j e

II i n c k e n a v a n II i n c k e n b u r g , deszelfs tweede echt-

genoole. Zijne ouders, jLtttinga-State verlatende, vertrok-

*) Kleinzoon van G o z e w i j n v a n C o e h o o r n , die
'm het jaar 1572 met W i l l e n » I , Prins van Oranje, uit
Duitschland in de Ned£rlanden kwam.
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ken naar de State Bergutnerbosch of Hooghuis, hij liet

dorp Bergum gelegen Hier werd de jeugdige M e n n o irs

zijnen kindschen leeftijd door zijnen kundigen vader ge -

vormd. Een schrander oordee! openbaarde zich reeds vroeg

in h e m , en hij gevoelde eene bijzondere neiging voor de

krijgsdienst, en vooral voor de Veslingbot vvknnde. De va -

der, dit met genoegen bespeurende, moedigde zijnen zoon

aan, en weldra begon deze dezelve praktisch te beoefenen

op een onbebouwd en heuvelachtig veld, de hoogt Geesten

genaamd, waar hij geregelde vestingwerken en schansen

met loopgraven en mijnen aanlegde , roet zoodanige vaardig-

he id , en met zoo vele naauvvkeurigbeid en beleid, dat aan-

zienlijke kundige mannen M e n n o ' s arbeid mot verbazing

aanschouwden.

Hij ontving vervolgens onderwijs van zijnen Oom B e r -

n a r d u s F u l l o n i u s *), welke eece zuster van M e n n o ' s

*) Deze, een zoon van B e r n a r d u s F u l l e n i u s ,
Predikant !e Leeuwarden, en A t j e A b 1> e m a , was te
Franeker Hoogleeraar eerst in de Hebreeuwsche taal, ver -
volgens in de Wiskunde Hij had vier kindoren: S e t h u s,
eerst Predikant te Vfkr, daarna ie Ried,- F r a n c i s c u s ,
Doctor in de Regtea en Burgemeester te Franeker; F r o u k,
gehuwd aan B l o e m e r s m a , Secretaris der stad Dokkurn ,
en naderhand aan den beroemden B a l t h a z a r B e k k e r ;
en Be m a r d u s , insgelijks Hooglceraar in de Wiskunde te
Franeker. De laatstgenoemde was de onderwijzer van Prins
J o a n W i 11 e in F r i s o. Het geslacht der F u l l e n i u s -
s e n heelt in verschillende opzigten bij liet Vaderland zich
verdienstelijk gemaakt, en wij beamen ten volle het gezegde
van Mr. Â. T e l t i n g : » it slachte ien de F u l l e n i u s -
s e n is ien slachte fen tïjge , brauwe . kundige mannen wol
wirdig om ris trog ien bcquame pinne ijn 't deiljeachl stelle
to wirden ta 'n forbijld foar de neikommeling,'' Fri&schJier~
boeckjen, 1835 bl. IX.
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moeder, E b e 1 H i n c k e n a v a n H i n c k c n b u r g *) ter

vrouwe had. Deze was in dien tijd Hoogleeraar in de Wiskunde

en een sieraad van Friedands Hoogeschool. Hij verblijdde

zicti, den schranderen en leergierigen M e n n o tot zijnen

kweekeling te ontvangen. Wat mogt men van zulkeen'

veelbelovend jongeling, onderwezen door zulkeenen m a n ,

niet verwachten? Die verwachting werd ook geenszins te -

leurgesteld. Het uitmuntend onderrigt van dea Hoogleeraar

had de gevvenschle gevolgen, en binnen korten lijd had

M e n n o zich groote kundigheden in de Wis- en Vesting-

bouwkunde verworven.

Die kunde en zijne buitengewone bekwaamheden zoowel

a!s zijn moed en dapperheid zijn ook vervolgens luisterrijk

gebleken. Toen in het jaar 1673 Maastricht door L o d e-

wijk XIV werd belegerd, bevond C o e h o o r n zich, als

kapitein van liet voetvolk, onder de verdedigers van deze

stad, welke op den 3üsten Junij , den zeventienden dag

na het openen der loopgraven, bij een eervol verdrag werd

overgegeven. C o e h o o r n munlte uit door persoonlijke

dapperheid en bekwam eene wonde, ia de vermaarde b e -

legering van Grave , binnen welke vestiug de P r i n s v a n

O r a n j e op den 28sten October 1674 zijne intrede deed ,

nadat zij vier maanden was belegerd geweest, tartte C o e-

*) Deze en de reeds genoemde echtgenoot van G o z e -
wi jn v a n C o e h o o r n waren dochters van H e n r i c u s
H i n c k e n a v a n H i n c k e n b u r g , Predikant eerst te
Ecrlikum, daarna Ie Britsum, en S ij d s , dochter van
K e m p o H a r i n x in a v a n 1) o n i a , Grietman van Zœeu-
wardtraded en F r o u c k v a n G o s . I i n g a . Eene derde
dochter, C a t h a r i n a genaamd, was gehuwd aan W a t h a -
n a ë I F u 11 e n i u s , Doctor in de Geneeskunde en Ont-
vanger van 'i WtsUrdcd van Jirtda,
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h o o r onverschrokken de grootste gevaren. Gedurende dit

beleg werden voor het eerst de kleine draagbare mortieren ,

door hem uitgevonden en naar hem Coehoorns genoemd,

dienende tot het werpen van granaten bij den aanval of de

verdediging van vestingen, en die spoedig te verplaatsen

zijn, in gebruik gebragl. In den bloedigen veldslag, in de

vlakten van Senef omtrent Nivelle&, tegen den P r i n s v a n

C o n d é , den Uden Augustus 1674 voorgevallen, waar h e -

vig gestreden werd van den morgen af tot laat in den nacht

bij maneschijn, verwierf C o e h o o r n door zijne heldhaf-

tigheid de bevordering tot Koionel der beide Balpljons Nas.

sau-Friesland, op aanbeveling van P r i n s H e n d r i k K a -

s i m i r. Uitstekende bewrjzeu van m o e d e n bekwaamheid

gaf hij insgelijks in de veldslagen van Mont-Cassel, welke

den Uden April 1677, en van Si. Denis, die den 14den

Augustus 1678 plaats had,

Grooten roera behaalde C o e h o o r n door zijne krijgs-

kundige bekwaamheden, bij de belegeringen van Keizers-

waard en Bonn door den K e u r v o r s t v a n B r a n d e n -

b u r g in het jaar 1689, bij wiens, leger zich eene afdeeling

bevond onder den Lnitenant-Generaal H a n s W i l l e m B a -

r o n v a n A y l v a , waardoor C o e h o o r n bij die belege-

ringen tegenwoordig was. Aan zijnen raad, om, door een

driedubbel geweld van geschulvuur, dat der belegerden aan

't zwijgen te brengen, had cifin bet te danken, dat de stad

in twee dagen op de Franschen veroverd werd *) . De ver-

meesterïng van Bonn ging niet zoo voorspoedig. Had men

*) De Franschen noemden C o e h o o r n un diable du feu.
En hij zelf was gewoon te zeggen, dat hij geene vijande-
lijke vestingen schroomde, indien hij dezelve slechts van
boven open vond.
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ook hier de wij ze vasj aanval, door C o e li o o r n voorge-
slagen, gevolgd, de stad zoude spoedig den Keurvorst in
hamlet) zijn gevallen. Het verwerpen van zijnen raad had
ten gevolde , dat een leger van 30,000 man , gedurende zes
weken niets anders uilrigtte dan de stad door een tiutleloos
bombardement te vernielen. Toon men vervolgens eemg-
zins terugkwam tot de beginselen van Coe h o o r n , gaf de
bezetting zich op den elfden dag na den aanval over. Nu
erkende de Keurvorst-zelf het voortreffelijk beleid van den
schraijcieren krijgsman, en bood hem de benoeming aan van
Kolonel over twee Bataljons met den rang van Generaal-
Majoor, doch hij wees dit aanbod van de hand, uit liefde
tot zijn vaderland!

Den gedenkwaardigen veldslag hij Fleurus, den lsten Ju-
lij 1690 geleverd door de Fransclien, ouder bevel van den
H e r t o g van L u x e m b u r g , en de Boadgenooten onder
G e o r g e F r e d e r i k G r a a f v a n W a l d e c k , woonde
Coc h o o r n bi) als Brigadier van acht bataljons, en hij
streed aldaar en verdedigde zich tegen een veel grooler
aantal van vijandelijke legcrbeuden met onverschrokkene
standvastigheid.

Al die voortreffelijke daden gaven hem regtmatige aan-
spraak op bevordering'. Doch bet lot, hetwelk zoo vele
groote mannen door alle eeuwen henen getroffen beeft: aan
nijd en afgunst ten doe! te staan — dit lot trof ook hem —
de nijd kuaagds aan zijnen roem. Een geschil met zeke-
ren Kapitem P a a n , insgelijks in de Vestingbouwkunde
zeer ervaren, bad ten gevolge, dat C o e h o o r n ' s be-
îswaamheden , daarbij aan den dag gelegd, bij velen verwonde-
ring , bij anderen afgunst verwekten. Dit gaf hem teveos aanlei-
;àw$ lot het schrijven van aen Werk, getiteld: de nieuwe
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Wesiingbouw, een boek, hetwelk niel lang na deszelfs uitgave,
in het Fransch. vertaald en als een meesterstuk bewonderd
werd, waardoor Co e h o o r n ' » naam en roem wijd en zijd
verbreid werd, Inlusschen wislen zijne vijanden het zoover
te brengen, dat hem de eerepost, dien hij lot hiertoe be-
kleedde , ontnomen werd, en hij alleen het bevel behield
over de twee bataljons Nassau-Friedand. Diep griefde
deze hoon den edelen Fries, zoodal hrj , zijner verdiensten
bewust, ook dit nederlegile, besluitende, in rust en vrede
zijne dagen te slijten, liever dan langer tegen afgunst te
worstelen. Hij leidde nu eenigen tijd een ambteloos leven,
en inogt zich verheugen in de onwankelbare overtuiging,
dat hij steeds rustig stond op zijnen post, en getrouw aan
p'igt en geweten gehandeld bad. En wat geeft meer troost
aan 't hart onder bet smartelijk gevoel van onverdiende
miskenning ? — Maar zij konde niet lang duren ; en de nijd
had welhaast zijne tanden stomp gebeten , en aan de ver-
diensten van Co e h o o r n werd regt gedaan. De P r i n s
v a n O r a n j e , W i l l e m 111, Koning van Engeland', de
bekwaamheden van C o e h o o r n op den regten prijs schat-
tende , en begrijpende, welke diensten zulkeen voortreffe-
lijk man, in dezen tijd aan bet Vaderland bewijzen konde,
plaatste hem aan het hoofd van een Regiment, opengeval-
len door den dood van den G r a a f v a n S t i r u m , welke
bij Fleurus gesneuveld was, en zond hem rnet hetzelve
naar Namen, om het Kasteel dier stad in den best moge-
lijken staat van verdediging te brengen. C o e h o o r n vol-
deed aan dezen last, en het nieuwe door hem aangelegde
Fort, wederom zijns waardig, noemde hij, uit dankbaarheid
jegens zijnen weldoener: het Fort W i l l i a s n . Nog was
dit werk niet voltooid, toen de Franschen , aangevoerd dooe
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den M a a r s c h a l k L u x e m b u r g , en den grootsten Frars-
schen Vestingbouwkundige V a u b a n *}, terwijl de Koning
zelf in liet leger tegenwoordig was, de stad Namen, de
sterkste vestiug der Spaansche Nederlanden, den 29sten
Mei 1692, met eene grooie magt aanvielen. Op den ze-
venden dag na het openen der ioopgraven gaf de stad zich
over. Nu moesten twee Sterkten, het Diavelshuis en het
Fort TJrilliam bemagtigd worden. Nadat het eerste storm-
enderhand door de Franschen, den loden Junij , was inge-
nomen , werd de aanval tegen het Fort begonnen, maar dit
werd door Co e h o o r n tnet eene bezetting van vijftienhon-
derd †) soldaten verdedigd. In hem vond V a u b a n hier
zijnen man; deze moest al zijne bekwaamheden in het werk
stellen; Coe h o o r n bood verscheidene dagen tegenstand
aan de woedendste aanvallen eener groote overmagt, totdat
eindelijk legen den avond van den 22sten Juni] een algeineene
aanval van den vijand met zoo veel hevigheid.geschiedde,
dat C o e l i o o r n , die zelf door het springen van eene bom

*) S e b a s t i e n Ie P r e s t r e de Va u b a n , Maar-
schalk van Frankrijk, was de grootste Vesting bouwkundige,
dien dit rijk beeft voortgebragt. Hij werd geboren in 1633
en stierf Ie Parijs in 1707. De kunst, om plaatsen te ver-
sterken en versterkte aan te vaiien, bragt hij tot eenen trap
van volmaaktheid, dien men voorheen niet kende, eu zijn
slelse! is nog altijd onder den naam van in de manier van
Vauban bekend. Tusschcn dezen beroemden Franschen
Ingenieur en C o e l i o o r n bestond een grocte naijver, maar
niet minder groot was de achting, weike zij elkander toe-
droegen. Het behoeft naauweiijks gemeld te worden, dat
C o e l i o o r n bij buitemandsche Schrijvers meermalen voor-
komt onder den naam van den Ilollandschen V au ban.

†) W a g e n a a r spreekt vau hondcrd-en-vijftig man,
4och vergist zich.
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zwaar gekwetst was, zich gedrongen zag , het aanbod eener
eervoile Kapitulatie aan te nemen. Bij deze gelegenheid
verklaarde 'V au ban aan C o e h o o r n bij hunne eerste
ontmoeting: » ik heb zevecmalen de batterijen van mijn
geschut verandert!, eer ik het durfde wagen, eenen aanval
op uwe verschansing te doen." Te regt zong van Ha-
r e n *), op deze gebeurtenis doelende, omtrent C o e -
b.oo r n :

Zie tweemaal honderdduizend mannen ,
Daar Sambre en Maas van Namen vliên!

De wind toont Lelies uitgespannen,
Of doet den Leeuw en pijlen zien.

De Hel breekt uit in deze vitren,
En zwelgt de menschen , aarde , muren :

De bornbe woedt in slag en val:
Dé kogels slechten rots en werken :
Dees koele Fries, terwijl aan 't sterken,

Schept in de vlam een nieuwen wal.

De door C o e h o o r n reeds verworven roem klom nog
hooger, toen, na verloop van drie jaren, in den zomer van
1695, de P r i n s van O r a n j e de belegering van Namen,
hetwelk nog in L o d e w i j k ' s magt was, aan hem opdroeg.
V a u b a n had stad en vesting zoo versterkt, dat men op
eene van de poorten dit opschrift Jin het Latijn had doen
plaatsen: reddi quidem, sed vind non potesl †). Toen men

*) De Geuzen, dOde zang.

†) Dat is: zij kan v/el overgegeven, maar niet overwonntn,
worden.
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in het begin van het beleg met de loopgraven de stad na«
derde, en duizenden van kogels te vergeefs werden afge-
schoten, begonnen sommigen aan de onwinbaarheid der
stal geloof'Ie hechten. Niet alzoo Go e h o o r n : zijn scherpe
blik zag hier wederom de zaak door; hij was van oordeel,
dat de stad op andere wijze moest worden aangetast, dat
krachtiger middelen moesten'in het werk gesteld worden.
Toen zulks den P r i n s ter ooren kwam, en het plan van
Co e h o o r n hein was medegedeeld, werd helzelve doot
hem goedgekeurd. Thans werden de batterijen*^verplaatst;
velen dreven er den spot mede , maar het eenige korte eu
krachtige woord, dat hij hun toevoegde, was: » waterpas
liegt niet!" Hij werd door de uitkomst gereglvaardigd
Binnen korten tijd werd muurwerk en vesting verbrijzeld,
de stad bezweek, ook bet Fort Wdliom moest voor ziji
schrander krijgsbeleid bukken, niettegenstaande de verde-
diging aan kundige zoowel als dappere Krijgsoversten was
toevertrouwd *). Dit roemrijk wapenfeit deed Co e h o o r n ,
aan wien daarvan boven anderen de eer toekwam, nog
Looger in de achting en bewondering» van zeer velen stijgen
De K e u r v o r s t v a n B e ij e r e n schonk hem vijf stuk*
ken geschut, en P r i n s W i l l e m verhief hem den 4der
November 1695 lot Luiter.ant-Generaal van liet voetvolk
en Oppervestingbouwmeester der Republiek ; hij droeg aat
hem het bestuur op over de herstelling der vestingwerker

*ï Vele gedenkpenningen zijn op de verovering var
Namen geslagen. Brj v a n L o o n vindt men cene, die
met zinspeling op het vermelde opschrift op enne dei
poorten, het opschrift heeft: victa est, quac vinci noi

polerat, dat is: » zij is overwonnen, die niet kondi
overwonnen worden.
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Van Namen., en vereerde hem met een aanzienlijk Regiment
Hollanders, met vergunning, om dat, waarover hij tot hier-
toe bevel had gevoerd, over te dragen aan zijnen oudsten
zoon; doch G o e h o o r n bedankte • edelmoedig voor deze
eer, dewijl hij zijnen zoon, toen nog een jong man, daar-
voor niet berekend achtte. Bleek vroeger zijne vaderlands-
liefde , hier gaf hij een treffend bewijs van zijne onbaat-
zuchtigheid !

Met betrekking tot de verovering van Namen heeft een
Nederlandsch Dichter, J a n de R e c h t gelieeten, op ,Co e-
h o o r n's af beelding het volgende Bijschrift gemaakt:

Ziet hier een Held, beproefd in oorlogsbliksemvlammen ;
Die voor 's Lands vrijheid spreekt uit monden van metaal;
Die 't opgezwollen nat door dijken jaagt en dammen,
En 's vtjands krachten breekt door water, vuur en staal.
Den Frieschen Jupiter, die, met zijn donderslagen,
Den Franschen Faëton bonst uit ziju Zonnewagen.

In het begin van het jaar 1696 werd eene zamenzwering
tegen het leven van den P r i n s van O r a n j e , W i l l e m
III , K o n i n g van E n g e l a n d , gesmeed door Fransche
omkooping en verraad, ontdekt en verijdeld. Zoodia dit
in de Spaansche Nederlanden bekend werd, hokken de
G r a a f v a n A t h l o n e en de Luitenant-Generaal C o e-
h o o r n uit Namen, de eerste berende Dinant, en C o e-
h o o r n begaf zich naar Givet, waar de Franschen een"
aanzienlijken voorraad van krijgsbehoeften hadden ie zamea
gebragt. Re plaats werd terstond «set een groot getal bom-
hen en gloeijende kogels beschoten, en binnen weinige uren
waren de Fransche snagazijnesi vernield; eene troep Bolda-

8



114

ten, van toortsen vooraien , begaf ziels io de stad, eta stak
aî de pakhuizen en een groot getal kazernen in brand. Deze
onderneming, waarbij niet meer dan tien man omkwamen,
viel voor op den 16de:i Maart 1606»

Op last der Stalen en van den P r i n s Leeft C o e h o o r n ,
in het jaar 1697, de vestiugen der bijzondere gewesten op-
genomen , en verscheidene plannen en tcekeningen vervaar-
digd, naar welke zij meer versterkt konden worden. Yol-
geus zijn gemaakt plan werd eerst Groningen door hem in
beteren staat van verdediging gebragt, en vervolgens Nij-
megen, Bergen, op Zoom en andere plaatsen. De verster-
king der laatstgenoemde siad wordt door bevoegde beoor«
deelaars *) zoo hoog geschat, dat men haar ais een duur-
zaam gedenkteeken van C o c h o o r n ' s kunde roemen zal.

Wijd en zijd was nu de roem van C o e h o o r n . verbreid
geworden, maar nog grootere wachtte op hem . ja in zrjne
volgende levensjaren klom dezelve al hooger en hooger,
totdat hij met eere ten grave daalde. In het jaar 1701 nam
de Snaansche Successie-oorlog eenen aanvang. De H e r t o g
v a n Anjo u , kleinzoon van L o d e w i j k XIV, werd,
onder den naam van P h i l i p p u s V , ais Koning der ge-
hoeîe onverdeelde Spaanschc Monarchij gekroond, ofschoon
de troon aan den A a r t s h e r t o g K a r e l v a n O o s t e n -
ri jk was toegezegd. L o d e w i j k XIV had hiermede liet
toppunt zijner wenschen bereikt, doch de hieruit voort-
vloeiende oorlog noodzaakte hem tegen de grootste krrjgs-
oversten Î3 velde te trekken. liet jaar 1701 liep met loe-
bereidselen tot den oorlog ten einde, Aiies was bijna ge-

*) Ondsr anderen door dan Tïooglceraar N. Y p e ij in
ïiins Cominenîatlo de rebus geslis Mermoms Cohornit
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reed, om den krijg in de lente van i702 te beginnen, toea
Koning W i l l e m I I I , ter jagt rijdende van Kemington
naar Ilamptoncourl, door een val van zijn paard nederstortte
en het sleutelbeen brak. Dit toeval, eerst niet gevaarlijk ge-
rekend , deed echter des Konings reeds waggelende gezond-
heid verergeren, zoodat hij veertien dagen daarna overleed.
De Staten, nu eene stadhouderlooze regering verkregen
hebbende, stelden den Raadpensionaris A n t o n i H e i rj s i-
u s , groot Staatsman en ijverig vriend en voorstander van
den overledenen Koning, aan het hoofd der regering. De
oorlog werd den 8sten Mei 1702 aan Frankrijk verklaard,
het eerst door de Staten Generaal der Vereenigds Neder-
landen , en weinige dagen daarna door K e i z e r L e o p o l d
v a n O o s t e n r i j k en K o n i n g i n A n n a , dia W i l l e m .
III op den Engelschen troon was opgevolgd, aan den K o-
n i n g v a n F r a n k r i j k en den H e r t o g v a n A n j o u .
Tot Opperbevelhebber van de legers der Bondgenooten in
de Nederlanden werd door de K o n i n g i n A n n a en door
de Staten aangesteld J o h n C h u r c h i 11, H e r t o g v a n
M a r l b o r o u g h , welke met H e i n s i u s de ontwerpen
zijner veldtogten beraamde. — C o e h o o r n werd met
tienduizend man ter bescherming van Slaafs-Vlaanderen
afgezonden, om den vijand, die ook dáár poogde voor-
waarts te dringen, het hoofd te bieden. Hij nam de Schans
St. Donaius in, keerde als overwinnaar naar Sluit, en be-
werkte , dat de vijand, gedurende het gansene jaar , niets
van belang konde ondernemen. In den nazomer van dat-
zelfde jaar werd hij uit Vlaanderen geroepen, en hem het
beleg van Venlo, welke stad door den dapperen p r i n s
v a n N a s s a u - S a a r b r u k was ingesloten , opgedragen ,
zoodra de H e r t o g v a n M a r l b o r o u g h in het leger

8*
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der Bondfferiooteii aangekomen was. Ook hier betoonde
C o e h o o r n wederom zijn beleid in het maken der doel-
matigste beschikkingen. Den Uden September werden de
Joopgraven geopend zoowe! legen da stad als tegen het Fort
St. Michiel, hetwelk op den 18den stormenderhand veroverd
werd, waarbij een groot gedeelte der bezetting omkwam.
De stad, die zich nog eenigen tijd verdedigde, viel hem
vervolgens insgelijks ie handen; zij gaf zich over op het
gebulder van 't geschut, tol vreugdeblijk over de îngeko-
raene tijding van de verovering van Landau afgevuurd. —
Ook de verovering van het kasteel van Luik en de Kart"
huiler-Schans bad M a r l b o r o u g h . hoofdzakelijk aan den
dapperen C o e h o o r n te danken; beide werden binnen
weinige dagen bemagligd, en daarbij de waarde van meer
dan tienmaal honderdduizend grlden tot buit gemaakt. —•
In de maand Mei van bet jaar 1703 werd de stad Bonn door
den H e r t o g van M a r l b o r o u g h aangetast, onder het
beleid van den Luitenant Generaal C o e h o o r n , en de
vermeestering dezer stad zette de kroou op zijne krijgsbe-
drijven. Nadat do stad hevig beschoten was, en de bele-
gerden eeneu felien uitval gedaan hadden , waarbij van we-
derzijds veel volks omkwam, werd zij, op den 12den dag
na bet openen der ionpgraven, tot verwondering van allen,
die de sterkte der stad kenden, waaraan meer dan duizend
man, gedurende achttien maanden, gearbeid hadden, door
hel beleid, den moed en de dapperheid van C o e h o o r n
veroverd, ja die verovering scheen zoo zeer aan het won-
derdadige te grenzen, dat op den gedenkpenning *), die

*) Men vindt denzeïven afgebeeld en beschreven bij
van L o o n , Nederl. Hhtórkp. 4Je D. h\. 342, 343.
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ter eere van don held wegeus zijne stoute daid geslagen
werd, dezelve bij de. inneming van Jericho door 'iet trom-
petgeschal van Jo 5 11 a's ieger vergeleken werd. Men leest
namelijk op denzelven ;

Ut tonus evertit tubarum moenia quondam,
Sicque tonans Coehorn moenia Bonna tua *).

Op de voorzijde van dezen penning ziet men het gehar-
naste borstbeeld van G o e h o o r n met het randschrift :

Menna Baro de Coehoorn, suinmus
apud Baiavos armorum praefecius etc. †)

terwijl de keerzijde de overwonnene stad verbeeldt met het
jaaraan wij zend randschrift:

sIC Igne DoMata feroCI §).

De korte verdediging der stad en de naam van den Ge-
neraal C o e h o o r n gaven stof tot verscheidene Epigram-
men , van welke wij het volgende mededeelen :

*) Dat is: » gelijk het gesebal der trorapetten.de muren
eertijds, zoo heeft, o Bonn! de donderende Coehoorn de
uwen geveld."

†) D. i. » Menno Baron van Coehoorn, oppervesting-
bouwmeester der Nederlanden,"

§) D. i. » aldus door 't woedend vuur bedwongen.''
V a n L o o n zegt t. a. pi. dat de onder gemelde Dichtre-
gels geplaatste letters G. F. N, den naain te kennen geven
van den penningmaker G e o r g i u s ( J o r i s ) Fr e de r ik
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Es lies eicst Josua die Feldtrompeten schallen,
Drüuf masten mit Gewalt in sieben Tagen lallen
Die Mauren Jericho. — Dies war ein Wunder ! Doch
Das Wunderwerk init Bonn scheint etwas grössernoch

Es wurds mit Ge walt der Hauptort überwunden
In kurzer Tagefrist, und etlich weuig Stunden,
Kein Josua war da, der mit Trorapeten bhess,
Es war ein Kuhkorn nur, dass es zu Boden stiess.

Nog in hetzelfde jaar der verovering van Bonn ontving
C o e h o o r n van M a r 1 b o r o u g h bevel, om, beneven!
den B a r o n S p a r en den G r a a f van T i 11 ij , de linien,
waarmede het land van If^aas door de Fransehen versterk
was, in te nemen, en ook dit werd met den besten uitslag
bewerkstelligd. In het volgende jaar moest het Vaderlaw
het veriies van den verdienstvoüen man betreuren. Doo:
eeiic beroerte; overvallen, van welke bij echter herstelde
vertrok hq in het begin van Maart naar 's Gravenkage, tei
einde met den H e r t o g van M a r l b o r o u g h over dei
voigenden veldtogt ie raadplegen, en hier tastte hem au
derraaal eene beroerte aan, die aan zqn nuttig eu werk-
zaam leven, aan zijne roem- en eervolle krijgsloopbaai
een einde maakte. In den ouderdom van 63 jaren stiet

K e u r e n b e r g , en dat deze de dikte des pennings noi
bestempeld beeft niet eenen Lalrjnscben dichtregel, zinspe
]evide op den naam van Bon, welke in de Fransche taal goei
beteekent:

En maia Bonnet diu sic hona facta brevi.
d. i. » Zie, dus is het lang kwaad geweest zijnde Bonn h
't kort goed geworden,"
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Lij, dan 17den Maart 1704. I3ij was toen Luitenant-Gene-
raal van het voetvolk, Gouverneur van Siaats - Vlaanderen
en de Forten aan de Schelde, Generaal van de Artillerie,
en Directeur-Generaal van de Veslhigwerken.

Wat zijn karakter betreft: Coe h o o r n was een ïaais
van een' deftigen inborst, van eea edeldenkend gemoed,
opregt, verre verwijderd van baatzucht, wars van a!!es,
wat naar vleijerij zweemde; niets ging hem meer ter harte,
dan getrouwheid aan zijnen pligt; hij had ziju Vaderland
hartelijk lief, en verdient, ook a!s vriend van de Godsdienst
en als Christen allen lof. Als krijgsman Leschouwd, zal
men weinigen vinden, die met zoo veel kunde een leger
geboden, met grooter' moed streden, hun volk meer spaar-
den en grootere dingen binnen zoo weinig lijds volvoerden.
Dit wordt door in- en buitenîandsche lijdgeriooten eenparig
erkend, en de aangevoerde bijzonderheden kunnen hiervan,
gedeeltelijk althans, ten bewijze verstrekken. Als blijk
zijner Vaderlandsliefde zij hier nog het volgende aangevoerd.
L o d e vv ij k XIV , die C o e h o o r u's groote bekwaamhe-
den kende en hoogschatte, wilde hem aan zijne dienst ver-
binden, en beloofde hem aanzienlijke eereposten, met eene
jaarwedde van vijftigduizend Holiandsche Guldens. Blaar
eer en schatten konden hem niet doen wankelen in zijne
getrouwheid aan het Vaderland — C o e h o o r n bezweek
niet voor de verlokkende aanbiedingen eens magtigen Ko-
nings!

In de kerk van W'ijckel, een dorp in de Grietenij Gaas-
terlandf waar C o e l i o o r n eene buitenplaats bezat, werd
het stoffelijk overblijfsel des grooten mans begraven. Dis
kerk prijkt met eene prachtige marmeren tombe , welke de
liefde zijner kinderen, door hem verwekt in zijn huwelijk
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met Vrouwe M a g d a i e n a van S e k e l t i n g a , tot 013-
sterfeJijke eer van hunnen roemruchtigen Vader, heeft doen
oprigten ; dat praalgraf is een meesterstuk van beeldhouw-
kunst , dat nog heden door eiken aanschouwer bewonderd
wordt, en wie is er, die liet aanschouwt, en niet met wel-
gevallen denkt aan den edelen en beroemden M en n o Ba-
ron van C o e h o o r n !

A. WASSBiNBEM.E.



IETS OYER

EN BIJZONDER OVEK DIE,

WELKE AAN DE SCHEEPVAART ONTLEEN»

ES VAK

FRIESCHEN OORSPRONG ZIJN.

t i e t is een opmerkenswaardig gezegde van een' ge-
achten schrijver: spreekwoorden zrjn kinderen der ondervin-
ding; want, zijn spreekwoorden kinderen der ondervinding,
eu bevatten zij alzoo de slotsom der waarnemingen en be-
vindingen van vroegere eeuwen, dan zijn zij voor ons van
het hoogste belang, en verdienen, uit dien hoofde, onze bij-
zondere aandacht. Wij mogen dezelve dus beschouwen niet
alleen als korte en kernachtige spreuken, op welke eene
langdurige ondervinding het zegel der waarheid heeft ge-
drukt, maar tevens als voorschriften van levenswijsheid,
die , op onzen, dagelijkschen wandel toegepast, niet zelden
leerzame en nuttige raadgevingen aanbieden.
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Het aantal van spreekwoorden en spreekwoordelijke ge-
zegden , bij onderscheidene volken voorkomende, is buiten
twijfel zeer groot; en indien het gevoelen diergenen juist
is, welke beweren, dat de wijsheid dier natiën, van welke
zij afkomstig zijn, in dezelve kenbaar is, dan vindt men
daarin een' gepaster) maatstaf, om den trap van beschaving
en verstaudsontwikkeling, die bij hen plaats had, af te
meten.

HoeTreel de spreekwoorden in oorsprong en beteekem's
ook verschillen, iu liet algemeen zal men het wel voor waar-
heid mogen houden, dat zrj van het bedrijvige leven der
menschen ontleend zijn. Dit toch wordt niet alleen door
de ondervinding gestaafd, maar vindt daarenboven zijne
bevestiging in de spreekwoorden, welke in ons vaderland
in gebruik zijn. — Onder al de bedrijven, welke in het-
zelve worden uitgeoefend, bekleedt de scheepvaart eene
voorname plaats, en als een gevolg daarvan worden hier
dan ook zeer vele spreekwoorden aangetroffen, die van de
scheepvaart afkomstig zijn.

De onderscheidene gewesten van ons vaderland zijn allen
n;et even geschikt voor de scheepvaart gelegen. Sommige
genieten in dit opzigt voorregten, welke andere missen.
Onder de eersten bevinden zich Holland, Zeeland en Fries-
land, aan welke men daarom veeltijds den naam van Zee-
provincien gegeven heeft, terwijl men al de andere met
den naam van Landpronncien bestempeld heeft.

Het is zeer natuurlijk en vloeit uit den aard der zaak
voort, dat, naarmate de bewoners der onderscheidene ge-
westen , meerder of minder deel genomen hebben aan de
scheepvaart, er naar die mate ook meerdere of mindere
spreekwoorden, aan de scheepvaart ontleend, zullen ge-
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vonden worden. Bij den overwigligen invloed van Holland»
sehen koophandel en zeevaart, boven die van de andere
gewesten, met name ook boven dis van Friesland, kan
hel ons geenszins bevreemden, vele HoilanJiche spreek-
woorden, van de scheepvaart afkomstig, aan te treffen;
maar vreemd, en geheel tegen het gewone beloop der
dingen ialoopende, moet het ons voorkomen, zoodanige
spreekwoorden van Frieschen oorsprong schaars te vinden.
Wanneer men immers de natuurlijke gesteldheid van den
grond beschouwt, zoo als dezelve zich voorheen in Fries-
land bevond en cog bestaat; wanneer men de rivieren,
kanalen, meeren en zeeën opmerkt, welke in en om het-
zelve gelegen zijn, dan zal men ten volle overtuigd wor-
den, hoeveel aanleiding er altijd bestaan heeft en nog in
Friesland beslaat ter uitoefening van de scheepvaart. En
dat de Friezen niet nagelaten hebben van deze aanleiding
gebruik te maken en de scheepvaart hebben uitgeoefend,
blijkt genoegzaam uit de berigten, welke door onze Ge-
schiedschrijvers zijn te boek gesteld. Om van vele andere
bijzonderheden thacs geene melding te maken : wordt het
door de geschiedenis niet ten volle bewezen, dat de Friezen
in het begin der negende eeuw reeds met de Duitscbers
koophandel gedreven hebben, en den Rhijn, zelfs tot bo-
ven Si. Goar, zijn opgevaren? Dat zij tot de magtige
Hanzesteden behoord hebben? en eindelijk, dat zij, ge-
durende den vrijheidsoorlog tegen Spanje, hunne scheep-
vaart tot eene ongehoorde hoogle hebben opgevoerd? —
Wij mogen het er dus geenszins voor houden, dat er on-
der de vaderlandsche spreekwoorden, aan de scheepvaart
ontleend, schaars gevonden zouden worden, welke van de
Friezen oorspronkelijk zijn. Integendeel meenen wij er in
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geenen deele aan te twijfelen, dat er onder de genoerrde
spreekwoorden vela zuilen voorkomen, die van hen hun-
nen oorsprong ont'eenen. Of zouden de Friezen geene ge-
noegzame vatbaarheid bezeten hebben, om uit de voor-
kómende gebeurtenissen van het dageiijksch leven nuttige
leeringen te trekken, en dezelve in korte spreuken op te
vatten, gelijk andere volken? Is het niet overvloedig be-
wezen, dat hun de roem niet betwist kan worden, dat zij
in de beoefening van zoodanige wetenschappen, welke,
boven andere, een doordringend verstand,, scherpzinnig
vernuft en schrander oordeel vorderen, vook geene anderen
behoeven te wijken ? Wij willen dus beproeven, in hoe
verre wij in staat zijn, de redenen op te sporen, welke
aanleiding hebben kunnen geven, om de aanspraak der
Friezen op spreekwoorden, aan de scheepvaart ontleend,
twijfelachtig te doen voorkomen.

Eene dezer redenen meenen wij te vinden in de veran-
dering van taal omstreeks, de dertiende eeuw hebbende plaats
gehad. Immers werden de landen, welke tegenwoordig
het Koningrijk der Nederlanden uitmaken, in vorige eeuwen
nagenoeg allen door de Friezen bewoond, en werd de
Friesche taal overal als volkstaal gesproken. Er werden
scholen opgerigt, om de Nederlandsche taal te onderwij-
zen, en deze alzoo meer algemeen bekend te maken, waar-
door de Friesche taal grootendeeîs door de Nederlandsche
verdrongen werd. Wanneer men zich nu voorstelt, dát
alles, wat voorheen in de Friesche taal uitgedrukt werd,
naderhand iu de Nederlandsche geschiedde, dan is niets
natuurlrjker, dan dat de spreekwoorden, welke in de Frie-
sche taal voorkwamen, in de Nederlandsche zijn overge-
gaan , en met name ook die, welke aan de scheepvaart
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ontleend waren. Deze spreekwoorden, in de nieuwe taal
overgegaan zijnde, hebben zich langzamerhand zoo geheel
daarmede vereenigd , dat men niet in staat is dezelve naauw-
keurig aan ie wijzen.

Eene andere reden, weîke aanleiding kan gegeven heb-
ben tot den overgang van spreekwoorden uit de Friesche
in de Nederlandsche taal, zal de onderlinge verkeering ge-
weest zijn, welke er tusschen de onderscheidene bewoners
dezer landen, en inzonderheid tusschen de Friezen en Hol-
landers heeft plaats gehad. Want ofschoon er door de
verandering van laai eene klove gevestigd was tusschen die
volken , de onderlinge verkeering werd daardoor niet afge-
broken, maar bleef bij voortduring bestaan, en verkreeg
eerlang zelfs oog grootere uitgebreidheid. Dit bad inzonder-
heid plaats, toen al de Nederlandsche Provinciën, in het
begin der zestiende eeuw, onder den schepter van Keizer
K a r e 1 V vereenigd werden , naderhand nog meer ten
tijde van den opstand der Nederlandsche Natie tegen P h i -
l i p s II , Koning van Spanje, en vervolgens bij de uitbrei-
ding van den koophandel en de zeevaart over bijna de ge-
heele wereld. — Het zal thans misschien bezwaarlijk wezen,
zich een caauwkeurig en volkomen denkbeeld te vormen
van de uitgebreidheid der Friesche scheepvaart in het laat-
ste gedeelte der zestiende en in de zeventiende eeuw, maar
volgens berigten, van dien tijd afkomstig en thans nog
voorhanden, moet dezelve verbazend geweest zijn. De ge-
legenheid bragt dus in dien tijd mede, dat het Friesche en
Hollandsche bootsvolk dikwijls met elkander in aanraking
kwam, en boe gemakkelijk konden op deze wijze, door
onderlinge en gemeenschappelijke verkeering, de spreek-
woorden , bij het Friescba scheepsvolk in gebruik, tot het
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Hollamïsche overgaan, en alzoo in de Nederlandsche taal
opgenomen worden. Ook iu het dagelijksche leven en ge-
wone handelsverkeer was tot deze overgang de beste gele-
genheid, en men zoude het waarlijk voor een wonder moe-
ten houden, indien onder zulke omstandigheden geene
spreekwoorden uit de Friesche tot de Hollandsche taal wa-
ren overgegaan.

De beperktheid van den grond, welken de Friezen bewo-
nen , en hun gering getal in vergelijking met dat van hunne
landgenooten, welke de Nederlandsche taal spreken, kunnen
tot het geopperde gevoelen insgelijks hebben bijgedragen.
Bij alle volken immers, welke eene oorspronkelijke taal be-
zitten, wordt doorgaans eene menigte van zaken, door de
Drukkunst, in die taal kenbaar gemaakt en voor de verge-
telheid bewaard. Bij de Friezen was dit aan groote zwarig-
heid onderhevig, üe Friesche taal werd toch alleen door
hen gesproken, en nergens anders gebruikt, ja zelfs door
geene anderen verstaan. Langen tijd vóór de oprigthig van
de Republiek der Vereenigde Nederlanden was de bevolking
van Friesland gering, in vergelijking met die van Holland,
en staat tegenwoordig tot die van gehsel Nederland slechts
als één tot elf. Zij was dan ook uit dien hoofde voorheen,
en is heden ten dage nog te gering in getal, dan dat er
boekwerken in hunne taal gedrukt en uitgegeven konden
worden, waarom er dan ook zoo weinige spreekwoorden uit
de Friesche taal door dezelve zijn bewaard gebleven. De
Nederlatidsche taal daarentegen, ofschoon in onderscheidene
tongvallen voorkomende, wordt geheel Nederland door overal
gesproken, van allen verstaan. Eeue menigte van Geschrif-
ten, van onderscheiden' aard, wordt in deze taal gedrukt,
en de gelegenheid heeft dus nimmer ontbroken, om de in
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die taai voorkomende spreekwoorden te bewaren en in we-
zen te doen blijven. Wij verblijden ons, dat in dit opzigt
van die gelegenheid gebruik is gemaakt, dat zoo vele spreek-
woorden , in verscheidene werken, met ongemeene vlijt en
bijzondere naauwkeurigbeid, opgezameld, d)or den druk
zijn bekend gemaakt.

Er worden echter nog vele Fnesche spreekwoorden ge-
vonden, welke tot op onzen leeftijd bewaard zijn gebleven
en in geene uitgegeven® verzamelingen aangetroffen worden ,
en daaronder ook de zoodanige, die aan de scheepvaart
ontleend zijn. De Friezen bezitten zulk een' rijkdom van
dezelve, in het bedrijvige leven en in hunne dagelijksche
verkeering komen dezelve zoo menigvuldig voor, dat wij ons
volkomen overtuigd houden, dat elk, die in staat is, zich
met hen in hunne ergene taal te onderhouden, ongedwongen
daarvan getuigenis zal moeten geven. Niet, dat wij van
gevoelen zouden wezen, dal bepaaldelijk de spreekwoorden ,
van de scheepvaart afkomstig en bij de Friezen voorkomen-
de, allen van Fnesche herkomst zouden wezen; integendeel
— even gelijk zoo vele spreekwoorden der Friezen langza-
merhand in de Nederlandsche taal zijn overgegaan, zoo zul-
len zij ook van anderen overgenomen en in hun spraakge-
bruik ingelascht hebben, zonder dat men zulks naauwkeurig
kan aanwijzen. Men vindt in de Fnesche en in de Neder-
landsche taal dezelfde spreekwoorden, alleen door verschil
in taal, niet in bel.eekenis van elkander onderscheiden. Tot
staving hiervan zullen wij uit beide ta'en eenige spreekwoor-
den mededeslen, ten einde de overeenkomst duidelijk blijke.

Dat gaat ovsr de breede veertien,
Jt giet oer ck breê-fîertien.
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Hij loopt altoos met een nat zeil.
Hij rint altyd mey ien wiel seyl.

Daar is geen land meê te bezeilen.
Der iz mn Idn mey to besiden.

Stille waters hebben diepe gronden.
Stille v/etters habben djiepe gruvmen»

Hooge masten vangen veel wind.
Heage mesten habben folie wynfang.

Pompen of verdrinken.
Pompen of forsuwpjen.

Hij is er aangeland.
Dij iz er oonldmu.

Als het diep verloopt, verzet men de bakens.
Az il dj iep forr int, forset min de bœkens.

De derde slreng maakt de kabel.
De (redde uring macket de keabei.
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ofschoon wij deze spreekwoorden nog met zeer vele an-
dere van dezelfde soort zouden kunnen vermeerderen, achten
wij dit echter onnoodig, nadien de aangevoerde voor ons
oogmerk voldoende zijn. Intusscheu gaan wij nog een' stap
verder en beweren, dat er spreekwoorden , aan de scheep-
vaart ontleend, bij de Friezen in gebruik zijn, die nergeiïs
anders gevonden worden. De volgende mogen ten bewijze
verstrekken :

It giet oer koarren in klampen. Dit beteekent in het al-
gemeen iets, dat buiten de maat gaat, dat over alles heen
loopt, bij vb. dat het water bij eenen storm van alle kan-
ten in het schip dringt. In het dagelrjksche leven: wanneer
een vat met eene groote hoeveelheid vocht gevuld wordt,
meer dan het bevatten kan, zoodat het overloopt, dan
roept men : houd op , het vat is vol en loopt over, it giet
oer koarren in klampen.

Der ix, modder oonne kloet. Als de kloet veel gebruikt
zijnde, modderig geworden is, 'dan valt er wat af te spoe.
îen, schoon te maken. Overdragteüjk wordt dit spreek-
woord gebezigd van eeue zaak, die er niet best uitziet,
waaraan veel te reinigen, te zuiveren valt, aan welke veel
te doen is, om haar in orde te krijgen. —• Ook gebruikt
men het omtrent eenen jongeling, die weinig of geen tijde-
lijk vermogen bezit, maar gereed staat, met een maisje in
het huwelijk te treden, dat zeer vermogende ouders heeft.
Van dien jongeling wordt dan gezegd, >> !;rj dost een goed
huwelijk ; der iz modder oonne kloet; daar zit vsei geld."
De kloet is zwaar door de modder.

Ta spar in ta Moei, wordt gebruikt, rvanneer er ergens
een dreigend gevaar bestaat, hetwelk spoedig dient afge-
wend te worden, en waartoe men alles aangrijpt, wat maar

9
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voor de hand is. Eigenlijk: wanneer liet schip in gevaat
•verkeert en alle aanwezigen opgeroepen worden, om ter
redding het hunne bij Ie dragen, dan moet men aiies bij
de hand nemen, wat van dienst kan zijn: boomen, haken,
haruispaken enz. In één woord: alles moet ta spar in ta
Moet,

Trye iz schippers rjueckl in ien for d& feynt. Het is ons
niet onbskend, dat men aan>dit spreekwoord eenen ande-
ren oorsprong gegeven heeft,.; dan wij meenen er aan toe te
moeten schrijven. Wij vertrouwen echter, dat de volgende
opheldering niet als verwerpelijk zal beschouwd worden.
In vroegere tijden moesten er van vele goederen, welke
uit Holland in Friesland ingevoerd werden, belastingen be-
taald worden. Het scliip werd dan in de eerste haven, waar
het aankwam, door ambtenaren onderzocht, of er zich ook
goederen in bevonden, welke aan impositie onderhevig wa-
ren. Onder deze goederen behoorde ook de tabak. Deze
imposiiie bragt dikwerf den schipper in geene geringe ooge-
legenheid, wanneer hij gestadig heen en weer voer, en men
hem telkens van denzeifrien tabak, dien hij voor eigene
rekening aan boor.J had, op nieuw belasting afvorderde. Om
deze reden meent men , dat er eene bepaling gemaakt werd,
dat een schipper, die uit Holland max Friesland voer, voor
eigene comsumtie drie pond tabak vrij aan boord mogt heb-
ben, zouder verpligt te zijn, daarvan eenigen impost te be-
lalen , terwijl deze vrijstelling voor den knecht op één pond
bepaald werd. Zoo v/as trye schippers rjuecht in ien for de
feynt.

Had je mar dom, den bin je f rij f en pompen. De oor-
sprong van dit spreekwoord scuijnt îjiet iwijfe'achihj te we-
iseu. Wanneer het lekke schip bij storm dreigt, te vergaan.
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moet Lel bootsvolk gestadig aan de pompen staan, om het
schip voor zinken te bewaren. Door aanhoudende inspan-
ning eindelijk afgemat, worden sommigen onwillig , om lan-
ger te pompen, of verbergen zich in de lading-. liet spreuk-
woord geeft dan den raad aan de baad: hád je mar dom,
(houd u maar onnoozel, dwaas) den hin je f rij fen pompen
(dan zijt gij vrij van pompei))- Men zoade dit spreekwoord
ook als eenen raad kunnen beschouwen, gegeven aan iemand,
die, door de waarheid eener zaak openhartig te bekennen ,
zich zelveu of anderen een aanmerkelijk nadeel zoude kun-
nen toebrengen. In den zin L van hetzelve zou ie men tot
dezen kunnen zeggen, » houd u maas' ounoozel , onkundig
van de zaak, alsof gij er niets van wist; want wanneer ratn
alzoo van u iets te weien komt, dan blijft gij bevrijd van
al de nadeelen, welke uit uwe bekentenis zouden kunnen
voortvioeijeo. In één woord: er komt dan van aîles nieJs,
sn de zaak ioopt gelukkig af."

Dy het ien swiere boppelest. Het is eene bekende zaak,
dat met eene te groote of zware borenlast te zeilen, niet
alleen moegelijk, maar tevens gevaarlijk is. Men zegt alzoo
overdragtelijk Van iemand, die beschonken is3, en met moeite
over den weg komt : dy het ien swiere boppelest.

ffy Ut it sluwppen, schijnt afgeleid te moeten worden van
de omstandigheid, dat het anker in den grond niet houdt,
en alzoo uitsluipt. Daardoor geraakt dan ook met zelden
liet schip in gevaar. Overdragtelijk zegt men van feraand,
die niet in staat is iets langer vol te houden : dat ïiij it mooi
sîumppen litie, en van iemand, die gestorven is, dat hij het
het sluwppen litte.

•Az de schippers sijllen schoftjen se ncat *). Wanneer de

*) De Heer S p r e n g e r v a n E ijk heeft dit spreek-
9 *
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schippers onder zeil zijn, houden zij niet stil om te eten
of te drinken, zij misbruiken den kostelijken tijd niet met
stil leggen en te schoften. Dit spreekwoord wordt inzen-
dei'heid toegepast op zoodanige zaken , waarmede niet ge-
toefd, maar grooie haast dient gemaakt te worden.

Fear ick mcy jouw neat, so fear ick rney ien oar, geeft te

kennen, dat het den spreker onverschillig is, niet wïen hij
de reis aanneemt: kan ik met u niet varen, welnu dan zal
ik het bij een' ander' bezoeken.

Kloet wol habhen de wroet. De Loom of kloet behoeft
eenen zanhten grond, in weiken zij ingedrukt kan worden,
om het schip te beter voort te schuiven. Een harde grond
zoude Kaar tligtelijk uit doen glijden, en den schipper bui-
ten boord doen storten.

Dat iz ien peall' hoppe wetter. Dit zal wel nagenoeg het~
zeiî'de beteekenen, ais : » een schip op strand is een baken
in æee."

Min moat it seijl neye wijn hing je, » raen raoet het zeiï
naar den wind hangen," dat i s , men moet zich schikken

ïiaar den ^ang van het werk.

Dat hoekje hoppe,, alle rekken sijlle. » Dat hoekje boven,
alle rekken zeilen."

Wol besleyn sey schipper Auke, il schip forlern mar iteas-
fei behâden. »We! beslagen zeide schipper Auke , het schip
verloren, maar het hoosvat behouden"

Dy de dijvel oon board kei mat kim wurk jaen. » Die
dan duivel aan boerd heeft, moei hem werk geven."

De slotsom van dli. w les is, dal het niet kan betwijfeld

woord reeds als een Friesch spreekwoord opgegeven. Zie
Nalezing ecis. hl. 16-
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worcäen , of de Friezen hadden voor laüg verloopene eeuwen
spreekwoorden, aan de scheepvaart ronüeetid en van hen
zelve oorspronkelijk; —dat het grootste gedeelte dier jpieek-
woorden uit de Friescïie îo de JN'ederlaudsche taal is over-
gegaan , en dat deze heden ten dage oog als Nedoriandsche
spreekwoorden worden aangemerkt; — dat er ook door de
Friezen uit ds Ne-rlerlaadsche taai zijn overgenomen ; — en
dat het zeer Hioeijeiijk zoo niet volstrekt onmogelijk is, tns-
schen deze onderscheidene spreekwoorden eens oaauwkeu-
rige scheiding te maken, Eindelqk blijkt uit het aange-
voerde ten duidelijkste, dat te onregt beweerd wordt, dat
er onder de Nederlaudscbe spreekwoorden . aan de schsep-
vaart ontleend, schaars öevonden worden, die van de Frie-
aen afkomstig zijn, —



î n het Friesch Jierboeckjc» voor 1830, bl. 2 5 , wordt

gemeld , dat Jr . S j u c k v a n B n r r o a r i i a in de zeventiende

eeuw Grietman was van Leeuwarderadtd en te Stiens woonde.

Dit is zoo niet. Hij was Grietman vau Wijmbrüseradccl, en

woonde met zijne huisvrouw C a t h a r i n a E n t e n s op

Marlena-State te Komjum, terwijl hij nu en dan Ie Sneek
zijn verblijf hied. Toen zijne woning eens bij een op-
roer mot plundering bedreigd werd, verzamelde hij zoo vele
lieden bij elkander, als hem mogelijk was, en voor/.ag hen
van geweren en wapenen. Hij liet de poort stalen, en
ging zelf bij een geladen kanon .staan, met eetie brandende
lont in de hand. Toen de dolle en muitzieke menigte ge-
îiadcrd was, riep hij niet, eene krachtige slem : » Sican
» mannen! in hark! Az er yen fen jiemme oonue poarle æf
» oerrc græfft komt, den baern ick er op ijn, in mijniblck
» eack. Ick schil mijn huwz in mijn huwd djoer forkeapje.
» TJüne herberg is bjear in jenever. Kor nuw mauneu S
» fjucchlc cc/ iuwppje,"
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Zij koKcn liet ias!ste, en vandaar I s a m liet sprcei;-
Woord : fjuechte. cef suwppjc, sey 8 j u c k,

Dit voorval is door den Dichter S t a r i n g aldus hczoiH
gen: *)

De Muiters waren voor <\e gracht;
Aan de overzij' stond S j u c k ;

Hij wees den Volkslioop met de Lont
Op een geladen Stok ,

En sprak: » zijn orde en wet van kant,
Hebt nog respekt voor dezen kwant.

Uw ballen krtjgt'gi) warm terug ;
Wij staau gereed; speelt op!

Maar beter bragt ge iets anders l'iiüis.
Dan een bebloeden kop :

Gaat, haak een Roes in 't zwarte Hoen»
'k Zal morgen uw gelag voldoen.

» Vecht nu of zuipt! Gij hebt de keur,"
Dit sprak de Grietman Sjuck ;

En zis! zijn Lont bleef ongebruikt —•
Onafgebrand zijn Stuk :

Het zwarte Koen weergalmt weldra,
Van » Vivat Sjuck Burmanîa !"

*) Gedichten van A. C, W . S t a r i n g , 2dc ulig. 2 d e
St. bl. 168. -
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Hij leev'! Hq !eve in eere voort!

Dat , bij den laatsten neef,

Zijn Naam, gelijk zijn manlijk woord

Nog op de tongen zweev' !

E n , stak ons óôk de Muitpest aan * ) ,

Zijn voorbeeld leer' de Braven s t a a n .

A. WASSENBERGH.

*) Geschreven in 't voorjaar van 18*2,



VERKLARING DER NAMEN

VAN EENIG-K

Friesland.

Indien het u gaat, waarde lezer! gelijk mi}, dan her-
innert gij u uit uwen jeugdigen leeftijd nog menigen genoe-
gelijken winteravond, op welken gij om den gezelügenhaard
Bij een helder brandend vuur gezeten, in gulle vrolijkheid
en onder nuttige en aangename gesprekken den tijd door-
bragt. Meermalen liepen die gesprekken over bij zonderhe-
den, die op Friesland betrekking hadden. Het heugt mij
nog, niet hoe veel vermaak ik luisterde naar alles, wat het
land mijner geboorte betrof. Nu verhaalde men het een of
ander merkwaardig voorval uit de geschiedenis van Fries-
land, of sprak men over de rampzalige tijden der Schie-
riugers en Yetkoopers; dan maakte men melding van som«
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wiige oudheden van dit gewest, van vermaar-ie kloosters,
van de levenswijze der Geestelijken en der Nonnen, of van
de ineuigte van Sîinsen, die hier weleer gevonden werden;
va werd G-roo te P i e r liet onderwerp des gespreks en
herinnerde men elkander zijne dappere bedrijven , dan werd
de Admiraal T j e r k H i d d e s de V r i e s , of'de Luitenant-
G-eneraai Rï e n n o B a r o n v a n C o e h o o r n in het ge-
hengen herroepen , benevens vele andere beroemde mannen,
hoedanige Friesland in grooten getale en in alle vakken van
wetenschap heeit opgeleverd; •— somtijds was er een, die
uit den Friso van W i i l c r a v a n H a r e n of uit de Geuzen
van O B C O Z w i e r v a n H a r e n , en bijzonder de heer-
lijke Episode van K o s a m u n d a voorlas, of een ander,
die verschillende Stukken uit de Gedichten van G y s b e r t
J a c o b s , welke hij van buiten kende, en bij voorkeur
Tjesckmows Seeœngste mededeelde, en op aller gelaat stond
dan het genoegen te lezen , hetwelk met) elkander verschafte.
Dikwijls gebeurde het ook, dat men zijne aandacht vestig-
de op de benaming van verschillende dorpen, en de een
den anderen vroeg : vanwaar zoude die en die naam toch
komen ? Dan verdiepte men zich wel eens in allerlei gis-
singen , en er liep menig sprookje onder. Zoo vertelde men
onder anderen: dat de naam van het dorp Minnerlsga zoude
gekomen zijn van eenen turfsebipper, welke daar terpîaatss
Met zijn schip liggende en niets verkoopende, klaagde: »ik
,:g hier met mijne lading tot mi jne r s c h a ; " — dat het
'.orp Koudum dezen naamsoorsprong had : toen de dorpe~
lirigan of stichters van dat dorp, ten einde het een' naam
te geven, in den winter bij elkander vergaderd waren en
rondom een groot vuur zaten, zeiden zij telkens, wanneer
bet vuur te veel hitte van zich gaf, koude turven, er om,
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in plaats van zelve zich van het vuur te
tot dat zij eindelijk door het voorbeeld van een'hond, weike
te groote hitte gevoelende opstond en verder van het vuur
zich plaatste, leerden achteruit Ie schik ken ; — en, met
betrekking tot liet dorp ƒƒ'arrega, dat twee grooto reuzen,
uit verre gewesten herwaarts gereisd zijnde, eindelijk zeer
vermoeid aldaar zouden uitgerust hebben, klagende over
hunne war ge lea {vermoeide leden), terwijl zij, met hunne
armen op een huk leunende, te zamen praatten. Dat dit
louter fabelen zijn , behoef ik u niet te zeggen. De bena-
ming dier dorpen is van geheel anderen oorsprong. Het is
mijn oogmerk, u eenige korte aanteekeningeu mede te dee-
!en over de benaming van eenige steden, grietenijen en dor-
pen in Friesland.

Vele dorpsnamen gaan uit op ga, door de Friezen uitge-
sproken gea. Dit woord geeft Ie kennen dorp of buurt, en
is hetzelfde met go, gaw, gauw, oorspronkelijk eene land-
streek beteekenende. Zeer vele benamingen van dorpen
komen van Friesche eigennamen, die onder anderen ook
vercenigd zijn met liet woord ga. Zoo is dan b. v. Min-
mrtsga (vroeger ook wel Minnertskerk geheeten) het dorp
van Minne of M i n n e r t , welke misschien daar ter plaatse
het eerst gewoond heeft, of één van de eerste stichters dier
plaats of van de kerk geweest is , of er een voornaam per-
soon of vermogend grondbezitter was. Aldus komt Bron-
gergo van den eigennaam B r e n g e r ; Abhega van A b b e 5
Follega van F o l i e ; Gay inga van G- o y e ; Idsega van 1 d s ;
Augusünusga van den kerkleeraar A u g u s t i n u s , aar»
wien de kerk was toegewijd; St. Niklaasga is genoemd naac
den H. N i k o! a a s ; St. Jansga, bij verkorting voor SL
Johannesga, naar den H. Jo h a n n e s : Ypekolsga zouda



Î40

eertijds St. Hippoiytusga gebeden ziju; Oudega (welken
naam drie verschiliende dorpeu in friesland dragen, nainel,
iu Smallingerland, W'ijmbrUseradeel en Hemelumev Oldevaart)
is: het oude dorp; Nijega (er zijn twee van dien naarn,
één in Smallingerland', en één in TIemelumer Oldûvaarf) is:
het nieuwe dorp; Easterga, het Oostelijk dorp; Finkega
en Makkinga komen van de oude eigennamen F i n k e en
M a k k e enz.

Ga of gea was nog tot op de omwenteling (1795) in ge-
bruik, bij de jaarlijksche stemming tot Volmagten enz.
Actum in onze geakerk enz, was het slot der Procuratie.

Wat den naam van het dorp Tfarrega of Wrarga betreft,
h'er zoude in vroegeren tijd eene regtbank geweest zijn,
waar twistende partijen, ter vereffening van hare geschillen,
te regt stonden, en vandaar dan de benaming. W~ar,wara,
v/ere beteekent geregt, vierschaar, vanwaar ook het woord
weer kamer, dat is : geregtkamer. Men vindt het ook in
ïfonserweerslal, een dus genoemd plein, bij het dorp TFons
gelegen. S/a/is eene afgeperkte, omsloterie plaals, v/eerstal
dus » de geregtsplaats, waar de beschuldigden werden te
regt gesteld." Zoo heeft men ook Friliema-weerstal leMid-
lum, alwaar mede in oude tijden de regtdagen onder den
biooten heme! gehouden en de vonnissen uitgesproken wer-
den. Doniawerstal zegt zoo veel a!s v/eerstal of regtpiaats
van D o n i a , welk geslacht eertijds in die landstreek een
groot gezag gevoerd, en waarschijnlijk het regt heeft uit-
geoefend te Doniaga, het dorp van D o n i a . De Griete-
nijen Oost- en Weststellingwerf komen bier mede in aanmer-
king. Hel woord stelling geeft te kennen regtstoel. Warf,
werf beteekent »eene hoogte, eeue verhevene plaats;" van-
hier nog scheepstimmerwerf, molenwerf. Op zulke verhevene
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plaatsen plagt men regter'ijke bijeenkomsten te houden'
Gemeene werf werd eene plaats genoemd, waar de buren
van eenig dorp bijeen kwamen, om over de zaken, hetzelve
betreffende , te handelen eu te besluiten.

De uitgang go, weikc eigeuhjk schijnt gebruikt te zijn
voor eene landstreek of een district, heeft men in Oostergo
en Tf'resiergo, en in IJwisingo en Fivelingo in Groninger-
land. — Niet ver van Snee/c ligt Gauw, een der oudste dor-
pen van Friesland.

Sommige dorpen gaan uit op tjerk of kerk, waaronder
ook zijn, die afstammen van Friesche eigennamen. In de
Grietenij Tietjerksteradeel is Tietjerk , dat is : »Tietes-kerk ;"
Oenkerk van O e n e ; Giekcrk van den vrouwennaam G i e k e ;
voorts Oudkerk en Rijperkerk; in Dantumadeel Roodkerk,
weleer Roorda-kerk , van den geslachtnaara P i o o r d a ; Nij-
kerk in Ferwerderadeel, en Ni/kerk in Ooüdongeraded', welk
laatste ook wei genoemd wordt Ooster-Nijkerk, ter onder-
scheiding van het eersigenoemde, en beide worden waar-
schijnlijk dus genoemd, omdat zij op eenen nieuwen of
aangespoelden grond zijn aangelegd. Tjerkgaast is in Donia-
wersta!, en Tjerkwerd in de Grietenij Wonseradeel. De drie
genoemde dorpen Gickerk, Oenkerk en Oudkerk worden ge-
noemd Trynwouden. Sommigen œeenen dit zoo veel te zijn
als trye wouden. Volgens anderen zoude, naar eene oude
overlevering, eene aanzienlijke vrouw in die drie dorpen
groote bezittingen gehad hebben, en deze naar haren naam
C a t h a r i n a of T r y n aklus gehceten zijn. Tryn schijnt
echter ook voor irye gebruikt te zijn 5 want ik lees in een
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verdrag tusschen Leeuwarden en Tietjerksteradeel, te vinden
Lij G a b b c œ a , T^erhaal van Leeuwarden, bl, 93 : » K o e r-
B ij a EI m a ende B r i t z u m m a twyn gaën," en iets verder :
!> S t e e n z e r a ; F c i z i t i u m m a en B j u m m a tryn ga en,"
dat i s : Kornjum en Briüum t w e e dorpen, e n , Stiens,

Finkum en Hijwn d r i e dorpen.

Het zoo even genoemde Tjerkgaasi doet mij denken aan
den uitgang gaast of geest, vveiken eenigo dorpen in Fries-
/ûKû?hebfaen, als Gaast in de Grietenij Jforueradeel, Gaastmetr
vroeger ook Gasmer genaamd, in Tp'ïjmbritseradeel, Rot-
stergaast of A/««e Gaast 'va Schoterland, Wedergeest in Xb/-
lumerland, het gehucht Wifgtest onder Oudwoude, Rinsuma-
geest in Vautumadeel, het veld <afe Aoo ê geesten bij Bergurn
enz. Het woord gaast, geest, gast geeft te kennen hoog,
zondig bouwland. Hiertoe behoort ook de naam van de
Grietenij Gaasterland, welke grootendeels uit hooge zand-
gronden bestaat. Deze Grietenij was in vroegeren tijd zeer
bevolkt, omdat hare hooge ligging, toen Friesland nog niet
van voldoende zeedijken voorzien was, de inwoners tegen
overstrooraingen beveiligde. In andere Provinciën treft men
ook dezen uitgang in dorpsnamen aan, als: Endegeest, Oest-
geesl in Holland; Grootegast, Lutjegasi'm Gronùigerlanâ enz.

Twee dorpen in Friesland gaan uit op Broek, als JJon-
kerbroek, vroeger JOombroek geheeten, in Ooststellingiverf',
en Broek in JJoniawers/al, Broek beteekent » eene moe-
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rassige streek iands " Het tot Kollumtrlcmd behoorende
Nieuwkruisland, hetwelk bestaat uit vruchlbaren kleigrond
van aaugeslijkt laud, en rondom in een dijk besloten is,
komt bij oude Schrijvers voor onder den thans onbekenden
naam van Oostbroeksterland. Bij Roodkerk is het watertje
de zwarte Broek genaamd. Veie dorpen in andere provin-
ciën hebben van dit woord hunnen naam ontleend, b. vb.
Broek in Waterland, Grootebroek, Lutjcbroek, Polsbroek,
Spanbroek, Bennebroek, Zuidbroek, Babijloniënbroek, Maarsen-
broek enz. Broekmerland in Oostfriesland heeft ook waar-
schijnlijk zijnen iiaamsoorsprong van den moerassigen aard
van den grond. De Brucieren [Broektereii), een voik , dat
in de oude Geschiedenis dikwijls voorkomt, waren bewoners
van Drenthe, Overijssel en Twentne, waar vele moerassen,
broeklanden gevonden werden.

Eenige dorpen zijn zamengesteld met of gaan uit op het
woord home. Ilarne, herne, horne, beteekent koek, uit->
hoek, uiteinde Men vindt het in de Friesche leus: fjouwer
loltre kleare Ijeap-ayen op ijen fenne-heme yn yen nest. In
de oude Friesche JFetten leest men : » want alle Fresen in
dat Koort-Koningrijk eer heerden oen da grijmma herne,
welke uitdrukking ook voorkomt in de waarschuwing van
den Potestaat I g o G a l e m a tegen de Noormannen aan zijne
landgenooten kort vóór zijn sterven gegeven:

Haadet goede wacht tijen da Nordera oordt
Want uwt da grijmma herna comt uwz aile qnaed voort.
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wordende liet Noorden de grijnana herna, dat is, de gure
hoek genaamd. In Sckoterland heeft men de dorpen Horn-
sterzwaag, Oudekorne, Nijehorne ,-in Ulingeradeel Ter Home,
liggende in een hoek van de Grietenij aao de Sneeker-meer;
Kuikhorne, eene buurt, behoorende onder het dorp Bergurn;
Luikslerhorne of Luiksterhoek, een. gehucht, behoorende
tot Langezv/aag ; Dijkshoek ook gelieeien Vijkshorne, ge-
legen aan den zeednk op de scheiding der Grietenijen Bar-
radeel en Het Bïldt; Oostmahorn ten oosten van Anjum in
Ooddongeradeel, De stad Harlingen , eertijds Harns en nog
Lij de boeren zoo geheeten, zoude ook naar dit woord dus
genoemd zijn, omdat dezelve als in eenen hoek gelegen is.
Ook in andere provinciën vindt men zoodanige dorpsnamen,
b . vb. Ju Gromngerland, Noordkorn, Zuidhorn, Hornhui-
zen, de Hoorn, eene buurt onder Warfhuizen; in Noord-
Holland: Avenhorn, Colhorn, Barzingerhorn, Schermer*
hom. Sommige plaatsen hebben den naam van Hoorn, als
Oude Hoorn en Nieuwe Hoorn op het eiland Voorn, Hoorn
op Ter Schelling , en de Hoorn op Texel. De stad Hoorn
zoude ook van hier den naamsoorsprong hebben. He Schrei-
jerskoek te Amsterdam heet in oude stukken Schreijhorn.

Verscheidene dorpen gaan uit op veen of zijn met dat
woord zamengesteld. De stof, waarvan de turf komt,
noemt men veen, en oudtijds werd door veen, f een, /en,

f enne, finne te kennen gegeven » eene moerassige streek
» gronds." Men verslaat onder de benaming van veen bij-
zonder » laag of hoog lacd, het eerste ook klijnland, Mijn-
» grond genoemd, waaruit turf gegraven wordt." » De
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'» láage veenen," leest men ia den Tegenw. Slaat van Friesh
I D. bl. 56, » doorgaans klijnlanden genoemd, beslaan ge~
» r.oegzaam uit eenerlei soort van zwartaclttigen Mijngrond',
» welke overdekt is met eene vruchtdragende aardachtige
» korst." Yanhier de benaming van verscheidene plaalsen,
waar men zoodauigen grond aantreft, ais: JBakJcaveen, eene
zeer oude plaats, zijnde weleer een Uithof van liet kloos-
ter Mariengaard',• f 'eenklooster, eene weigelegene buurt,
behoorende onder het dorp Oudwoude; VeciKvoudtn, zoo
genoemd, omdat het in een boschrijk en veenachtig oord
gelegen is; Zuiderhuisierveen, zoo vee! a!s het » Zuidelijk
» huis aan het veen," eertijds klein, doch door de veen-
graverijen van tijd tot tijd in bloei toegenomen; Heerenveen t

hetwelk zijne opkomst en bloei verschuldigd is aan de turf-
gravenj, in het midden der 16de eeuw hier aangevangen,
door den Heer P i c t e r van D e k a m a , Raadsheer in het
Hof van Friesland, ea zijne Compagnons de Heereii K u i k
en F o i t s , die de Irier üggende Veeuen kochten, welke
der Heeren 'Vemen genoemd werden , vanwaar de naata
der plaats gekomen is. In het jaar 1620 arbeidden hier
wel duizend personen in het veen. Door liet wijd eo zijd
verzenden van den turf, door de levendigheid en drukte ,
welke dit te weeg bragt,' zag men uit het eertijds woest en
moerassig land eene der schoonste plaatsen van Friesland
verrijzen. Men gaf aan dezelve den naam van Frieseken
Haag, en de Friesche Edelman J a c k e m a inogt in zijnen
tijd met betrekking hiertoe te regt zingen :

Een vreemdeling verstomt op 't liooren, dat haar gronden,
Voor anderhalleve eeuw, uit ruwe veen bestonden.
Haar nitgegraaven turf is sinds veraard in sleen,

10



"Wis!»' meè Vrouw Welvaart baar zo neerelijk bebouwde,,'
Dat zj] mei recht verdient den naam van Heerenveen;
En is liet lustprieel der Friessche ZcvenwoudeîJ.

In andere provinciën van ons Vaderland heeft men: Am*
sidvccn, Ankeveen, Aarlandsrveen, B.oogeveen, Veenhuizen,
y'inkcveen, Vrieseveen, Waddingsveen, Wilsveen en anderen.
De naam van de stad Zidphen, Zuifen,in Gelderland is ook
hiervan afkomstig, als zijnde Zuidveen. Yanhier ook de
eigennamen v a n d e r V e e n , v a n de r V e n , v a n d e r
V e e n e enz» en de woorden: ve.enachtig, veenderij, veen-
haas enz. Bekend is het spreekwoord: als men in het veen
/'s. ziet men op geen turfje.

$', Anna-ParorMt h. WASSENBERGH.
Or/tjhf- d83Q-

Hú vrivo/q in 'ia î'i/Wi:'irf..ii Jaargang,
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» Ach moeder! waarom schreit gij î "
Vroeg droevig kleine Bart:

» Uw' oogen znn bekreten ,
» Dat gaat mij zoo aan 't hart."

» Mijn Lieve! zou 'k ciet weenen ?
» Uw vader iigt dáár dood,"

Was 't antwoord, en de moeder
Nam 't knaapjen op haar schoot.

» Dood — zegt gij, lieve moeder!
» Dood, o wat is dat dan ?

» Zie, vader slaapt zoo rustig
» Hij immer slapen kan.

» Nog gist'i-en , ach ! toda sieande
» En kermde hij van pip.*,

» Maar nu, 'k geloof het zeker
» Zal 't hem wel beter zijr..
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s Hoe Wijde zal ik wezen,
» Wordt vader v/eer gezond ;

ti Dan hupp'len we als voorhenea
» Met hem de velden rond.

» Dan zit ik weer met zusje,
» Als hij van d' arbeid keert»

» Des avonds op zijn' kniën,
» Wijl hij ons spelend leert." —

» Die tijd is heengevloden,
» Helaas ! en keert niet weer ,"

Zoo snikt de droeve moeder,
» Uw vader leæft niet meer.

» Zijn ligchaam wordt begraven,
» En ik ? o bitt're nood !

» Ui heb voor u , mijn' schaapjes,
» Dra deksel meer noch brood." -

» Wij hebben toch nog kleêren;
» En honger kwelt ons niet;

» Maar blijft gij zoo aan ' t weenen
» Dan hebben wij verdriet.

» Kom wil het schreijen staken,
» En zing voor ons een lied;

» Of werd soms vader wakker,
» Dan, moeder! doe het niet." —

» Mijn kind! gij breekt rog 'l harte ;'•
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Klaagt de arme w:dinwrjjuw,
En rigt haar oog naar boven ,

In sprakeloozen rouw.

Hst knaapje vleide întusscîien,
Des avonds, spelens moe,

Ziju hoofdje aan moeders boezen..
En de oogjes vielen toe.

De teedre moeder zag het,
En dekte mondje en wang

Van 't zorgloos wicht met kussen s

Maar zuchtte zwaar en bang»

Toen zocht haar oog de liefling",
Die, spelende in een hoek,

De prenten had bekeken
Yan vaders Bijbelboek.

» Kom, Keetje !" sprak de moeder,
» Geel' mij den Bijbel aan,

» Opdat ik troost moog vinden
» In Gods gewijde blaân." —

De wedüw sloeg haar oogen
In 't heerlijk Boek, en las5

Hoe Jezus leer en liefde
In ramp vertroostend was,

Toen zij dit had gelezen,
En n« den Eeuw'gen bad^
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Was 't of de hoop haar smarte,
Haar wee gelenigd had.

B Ik dank U ! " sprak ze eerbiedig:
» Voor dezec troost, mijn God!

» Gij zijt gelrouw, en bij D
» Berust geheel mijn lot.

» Gij, die deu vogel spijzigt,
» De lslie tooit en kleedt,

» Zult weêuw noch wees vergeten
» In drukkend harteîeed.

a Zoo wij slechts deugdzaam leven,
» Al prangt dan soms de nood,

» Gij zult dan arbeid ioonen,
» En schenken daaglqksch brood.

» Kom, moedig 't hoofd naar boven;
y> Gewerkt voor 't dierbaar kroost!

» God is der weezen Vader,
» Der weduw' steun en troost.

» Gewis —• de algoede "Vader
» Weel aao het lijdend hart

» Ook kracht naar kruis te schenken,
» In 'i uur va» bitt're smart." —

Zij stortte een vloed van tranen ,
Maar voelde moed en kracht,

Toen 't iijk des afgestory'noa
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'fcr grafplaaîs werd ircbrr.f

£11 lijdzaam , onderworpen
Zweeg sij ootmoedig stil,

In 't zaligend vertrouwen r
Wij 3, heilig is Gods wii.

Leeuwarden*



GEDACHTE

"BIJ HET ZIEN DER EERSTE

K I E V I T E N

"NA DUS 3TRENT,F,X WINTER VAST

1 8 | | *)..

Welkom! Welkom ! lieve vogel!
't Bar getijde heeft gedaaïi,

Uwe komst op onze velden
Kondigt weer de lente ons aars.

Welkom dan ! uw' kooist brengt vreugde,
Lust en vrolijkheid op 't veld j

Daar uw tuim'len , daar uw roepen
Ons de liefde G-ods vermeldt.

Was de koude ook fel en nijpend,
Sloot de vorst de wat'ren af;

Hustle 'l 's avonds dart'lcnd vischje
's Morgens in 't kristallen graf;

Gierden Koord- en Oostorkanen ;
Dekten sneeuw en hagel 't veld;
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Werd het douzen dek der aarde
Soms ten hemel opgezweept;

Werd zoo menig rauschje en vinkje
Ten verderve meegesleept;

Zuchtte , ja! zoo menig broeder
In een ned'rig schaam'Ie hut,

Naauwlijks voor het buîd'rend woeden
Van het snerpend weer beschut,

Zonder deksel, inondbehoeften,
Schaarseh voorzien vaa turf en hout,

Uitgestrekt, met gade en telgjens,
Op een stroobed — mat en koud,

Daar het hongrig knaapje aan Vader.
Klappertaudend vroeg om brood,:

Schreijend de uitgeputte moeder
Flaauw de borst den zuig'ling bood : —••

Ziet! daar ze aan verdroogden boezem,
Mat van zuchten , uitgevast,

't Dierbaar evenbeeld des vaders
Met haar warme tranen wascht,

Hoe ze, om 't jamm'reu van haar wichtje,
't Eigen vreeslijk drukkend leed,

Honger, kommer, koude en naaktheid.
Ja zich zelv' geheel vergeet; —

Dáár toch mogten wij gezegend.
Vaak, helaas! al te onverdiend,

't Ruim genot des levens smaken
Met den bloedverwant en vrlenol,-

Mogten we ook , bij 't ondervragen,
Dal het hart zich zelven doeÊ:

» Waart ge in d' afgeloopen winter



154

» Mede deelzaara van het goed,
» Door den Vader aller scheps'len

» U, met wijsheid toegekend?"
Bustig » ja!" — en — » Amen!" zeggen!

O! dan is des winters end
Ook 't besluit van vele zorgen,

' t Lieve voorjaar een gewin;
En, verheugd en opgetogen,

Gaan wij weer den zomer in.
Maar bleef ons ook 't hart gesloten,

Bij des armen broeders nood,
Die om herberg, dek of voedsel

Vrucht'loos weenend tot ons vlood?
Peinsden wij alleen op midd'Ien,

Om met vacht en pels gekleed
Zacht den barren tijd te korten,

Daar de naaste honger leed ? —
Rustten wij op dons of veeren,

(Waar geen koude 't lijf genaakt')
Zonder dat in hart en ad'ren

't Vuur van broederliefde blaakt? —
O! dan —- voor 't verstaalde harte —

Is de lieve Lentetijd
Ook beroofd van 't rein genoegen,

't Welk het zacht gemoed verblijde.
En het vrolijk tuim'lend diertje

Meldt dan wel des winters end,
Maar brengt wroeging meê voor 't harîe,

Dat alleen zich zelven kent.
Weg dan met die gruwelbeelden

Yaii oBtmenschte dwinglandij!
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't Denkbeeld zelfs zij steeds gebannen
Uit deze aehtb're maatschappij,

Die voor aîle rangen, standen,
In de toekomst als voorheen,

Dus ook ¥oor dan armen broeder
Zorgt tot Nut van 't Algemeen.

Westhem, H, A. VAST RINGH»

*) Voorgelezen in eene buitengewone Vergadering van
liet Departement Bohviard der Maatschappij : tot Nut van
H Algemeen, April 1838.
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Jien woekeraar had, binnen korten tijd,
Een' grooten schat bijeen gekregen,

JNiet door bedrog of ongeregtigheid,
Neen, zoo als hij bezwoer, alleenlijk door Gods zegen»

En, om nu God een dankbaar hart te biên,
En zeker ook in 't vast vertrouwen,

Dat hij 't zich eeus door Hem vergolden zoude zien,
Liet hij een armgesticht voor vroome lieden bouwen.

Toen het gebouw door hem nu was tot stand gebragt,
En hn het werk bezag en bij zich zelven dacht „

Hoe zeer bemind hij zich bij God en menschen maakte,
Ging er een vriend, door hem beroofd, voorbij.

De woekeraar, die wel vertrouwde,
Dat deze man het huis bewond'ren zoude,

Vroeg hem, zeer opgeruimd en blij :
Of het niet groot genoeg voor arme lieden zn' ?

Î> Waarora niet ?" sprak de vriend : » hier kunnen veel personen
»Gemak'lijk bij elkander zijn;

» Doch zullen zij hier allen wonen,
» Die gij hebt arm gemaakt,, dan is het veel te klein."

üfaar GELLERT. B.
Amdcrdam*



Jlien koopman, die , naar men vernam,
Uit Democriels beroemde leerschool kwam,

Stond op de jaarmarkt eener stad
En riep: » de wijsheid is de grooiste schat,

» En deze kunt gij van inij koopen."
Ras is de stad bijeen geloopen,

En ieder, die den man ziet staan,
Staart hem als een groot wonder aan.

Geen enk'Ie durft het echtsr wagen,
Iets van zijn' waar te koop te vragen»

Want: onwijs schaamt men zich te zijn.
Dan hoe het volk ook schertst en lacht,
Toch komt er eensklaps, onverwacht,

Een kooper aan — hij roept, daar hij den koopprijs telt.
» Ik heb haar noodig, hier is 't geld."

De koopman gaf hem 't geld weerom,
En zeî: » mijn vriend! gij zijt niet dom,

» Gij hebt dien schat alreeds verkregen.
» Gij zaagt 't gebrek aan wijsheid in,
» En dit is reeds een groot gewin,"

ïfeaï het Hoogd. van LdCHTWEïlR,
Amsterdam,



van fyi ç^c'tUn *)»

Vrienden , 't zeilen zal beginnen,
Zijt nu allen regt verheugd;

Ieder zing', verblijd van zinnen,
In een ongestoorde vreugd :

Zeilen, zeilen, laat ons zeilen,
Stuurt de jagten fluks van walj

Dat wij langer niet verwijlen —
't Voorwaarts! klink' met big geschal.

't Koeltje doet het zeildoek zwellen,
Daar het luchtig om ocs ruischt;

't Doet de schepen voorwaarts snsiieîs,
En 'i doorkliefde water îjrasst.

ïliër is 't soeven, dáár laveren,

*) Het zeilen is een volksvermaak, voornamelijk aan
Sneek verbonden; hoewel men hetzelve te Grouw, te Rus-
tenburg en elders, insgelijks uitoefent.



Ginder koerst de stuurman voort..
't Is al draaijen, zwaaijen, keeren-—

Ieder doet zijn pligt aan boord.

: t Zonlicht schijnt met heldre stralea
Op de frissche stroomen neer,

Waar de ranke booten dwalen,
Vlug. gelijk de meeuw van 't meer.

Wimpels zwieren langs de masten,
Vlaggen wappren van de plecht;

Friesche vrienden, vreemde gasten,
Iedereen vermaakt zich regt.

Menig hartje gaat thans open,
Daar vriend Amor medevaart;

Menig kusje wordt geslopen,
Menig paartje raakt gepaard.

Ziet die Ugte siuijers zweven
Op den adem van den wind;

Alles is vol lust en leven,
Wat de vreugde en vrijheid mint.

In de ruime lucht gezeten,
Dobbrend op den waterplas ,

Kan men elke zorg vergeten
Met den wijn in 't volle glas.

't Zeilen, 't, zeilen moet men ïoven .
't Schoonst vermaak dat Friesland biedt,

Niets, niets gaat dit feest te boven,
Waarop oog en hart geniet.



"Wienden , 't zeilea zal beginnen-,
Zijt nu allen regt verheugd ;

Ieder zing', verblijd van zinnen,
In een ongestoorde vreugd :

Zeiieu , zeilen, laat ons zeilen ,
Stuurt de jagten fluks van wal,

Dat wij langer niet verwijlen —•
't Voorwaarts! klink' met blij geschal.

M. H. DE GRAAIT,
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