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V O O R R E D E.

Æiietdaar, waarde Landgenooten ! den zesden jaargang van

den Frieschen Volks-Almanak. Het strekt mij tot bijzonder

genoegen, dat dit Jaarboekje tot heden door 17 met goedkeuring

ontvangen is , en ik verblijd mij over de vriendelijke medewer-

king, welke ik tot hiertoe mogt ondervinden. Ik betuig den

Schrijvers en Dichters, die op eene zoo welwillende en heusche

wijze Bijdragen voor dezen Jaargang geleverd hebben, mijnen

opregt en dank , terwijl ik bij voortduring den Almanak hunner

belangstelling m die van andere beoefenaars der Friesche Let-

terkunde aanbeveel, hen vriendelijk uitnoodigende, om gezamen-

lijk meâe te werken ter bevordering der kennis van Geschiedenis,

Oudheden , Taal, Zeden en Gewoonten van dit gewest, van al,

wat Friesland betreft. —. Ik hoop, Geachte Friezen! dat ds



Uxing der Mer voorkomende Stukken IT nuttige en aangename

uren moge verschaffen. Voor het overige is hef mijn hartelijke

•mensch, dat het u in alle opzigten welga, en het jaar achttien-

hondord een-en-veertig voor u een gezegend jaar zij! Dat het

Vaderland onder de regering van Zijne Majesteit W I L L E M II ,

en ons geliefd Friesland , onder het bijzonder bestuur van den

Edelen Fries, den Gouverneur van dit gewest, meer en meer

bloeijen moge!

St. Anna Parochie, ji, W^issxirBEiiGJi,
December 4HhO.
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17 Junij. S o p h i a F r e d e r i k a M a t h i l d a ,
Prinses van Wurtemberg, Gemalin van
den Prins van Oranje. , , 1820

2 Augustus. W i l l e m A l e x a n d e r F r e d e r i k
K o n s t a n t ' q n N i k o l a a s Michae l ,
tweede Zoon des Konings. . 1818

5 Augustus. W i 1 h e 1 m i n a F r e d e r i k a A i e x a n -
d r i n a A n n a L o u i s a , Dochter van
Prins Frederik. . . . 1828

22 Augustus. W i l l e m F r e d e r i k N i c o 1 a a s Al-
fa e r t , Zoon van Prins Frederik. 1836

24 Augustus. Koning W i l l e m F r e d e r i k , Graaf
van Nassau. * . . 1772

4 Septemb, W i l l e m N i k o l a a s A l e x a n d e r
F r e d e r i k Kare l H e n d r i k , Erf-
prins van Oranje. . . 1840

6 December. Wil lem II, Koning der Nederlanden,
Prins van Orauje-Nassau, Groot-Hertog
van Luxemburg, enz, enz. enz. , - 1792

i



TIJDPERSER.

l i e t j a a r 13a d e g e b o o r t e o n z e s H e e r e n J . C . . . . 1 8 4 1

G r i e k s c h e J a a r t e l l i n g . . . . . . . . . . . 7 3 4 9

W e r e l d s c h e p p i u g , n a a r o n z e t i j d r e k e n i n g . . . . 5 7 9 0

J a a r d e r J o d e n , b e g i n n e n d e d e n 3 0 S e p t e m b e r * > 5 6 0 2

S e d e r t d e n Z o n d v l o e d . " 4 0 3 4

B e g j u l i a a n s c h e P e r i o d e . . . . . . . . . , 6 5 5 4

D e s t i c h t i n g v a n R o m e . . . . . . . . . . 2 5 9 4

J a a r d e r T u r k e n , b e g i n n e n d e d e n 7 A p r i i . . . . 1 2 5 7

.De v e r w o e s t i n g v a n J e r u z a l e m . . . . . . . . 1 7 6 G

K a d e u i t v i n d i n g d e r U u r w e r k e n . . . . . . . 8 4 5

K a d e s t i c h t i n g d e r s t a d . L e e u w a r d e n , . . . » 0 5 1

K a d e u i t v i n d i n g v a n h e t K o m p a s . . . . . . . . 5 8 1

K a d e u i t v i n d i n g ' v a n d e ] B o e k d r u k k u n s t . . . . 4 1 8

S e d e r t d e H e r v o r m i n g . . . , . . . . . . ' 3 2 4

S e d e r l d e U n i e v a n U t r e c h t 2 C 2

K a d e P a c i f i c a t i e v a n G e n t . . 2 6 5

I n v o e r i n g v a n d e n G r e g o r i a a n s c h s n o f n i e u w e n st i j l . 2 5 9

K a d e A l . a d e m i e s t i c k l . n g v a n F i a c e k e r . . . . . 2 5 6

N a , d e n M u n s t e r s c b e a V r e d e . . . . . . . . . 1 9 3

N a d e o p r i g t i u g d e r M a a t s c h a p p i j •. t o t n u t v a n ' l A l g e m e e n - 5 7

B a d e v e r e e n i g i i i g va r ) N e d e r l a n d m e t F r a n k r i j k . 3 1

D e h e r s t e l l i n g d e r N e d e r l a n d e n - 8

K a d e n s l a g b i j W a t e r l o o . . , . . . « • • • 2 6

H o t k o n i n g r i j k d e r N e d e r l a n d e n . « . . . . . • 2 5

K a d e n a f v a l v a n B e l g i ë H

A



DE JAARGETIJDEN.

De Lente begint den 20 Maart, 's avonds 6 uur 45 min.

De Zomer begint den 21 Junij , 's namidd. 3 uur 48 min.

De Herfst begint den 23 September , 's morgens 5 uur 48 min.

De Winter begint den 21 December, 's avonds 11 uur 10 min.

QUAÏ£UTEMPESS.

De eerste de» 3 , 5 en 6 Maart,

De tweede den 2 , 4 en 5 Junq»

De derde den 15, 17 en 18 September,

De vierde den 15, 17 on 18 December.

CHRONOLOGISCHE CIRKELS.

Het Guldengetal . . 18.

De Zonne-Cirkel . . 2.

De Roomsche Indictie 14.

De Epacta . . . . 7.

De Zondagsletter C.

BEWEEGLIJKE FEESTDAGEN.

Septuagesima » , „ 7 Februari).

Kleine Vastenavond . . . 21 Februari].

Aschdag « . . . 24 Februari].

Groote Vastenavond . . . 28 Februari).

Pascheu » . . . . 11 April.

Christus Hemelvaart , * . 20 ?.iei»

Pinkster . . . . 30 Mei,

H. Drievuldigheid » . , 8 Junij.

IL Sacramentstiag , » . 10 Junij.

Kruisverheffing . . . 14 Senîemb.

Eerste Advent . » . 28 Fovemb.

De achtei'winter of vlceschtijd duurt 7 weleen en 6 dage».



JOODSCHE FEESTDAGEN.

De belegering van Jeruzalem , 3 Januari].
Hcsler (Vastendag) , . 4 Maart.
Purim (de loting van Haman) . 7 »
Pascha . . . . 6 April,
Pinkster . . . . 26 Mei.
De inneming van Jeruzalem . 6 Julij.
De verstoring van Jeruzalem . 27 Julij,
Nieuwjaar . . . . 16 Septemb.,
De moord van Geüaljah . . 19 »
De groote Verzoendag . . 25 »
Looflmttenfeest . . . 30 »
Vreugde der Wet . . . 8 October.
De vernieuwing des Tempels . 8 December.
De belegering van Jeruzalem . 23 »

5602

<\-2

NIEUWE-MA AAS-]

S c h e b a t . . »

A d a r . . .

N i s a n . . . .

J a i r . . . .

S i v a n . . . .

T h a m m u z . .

Ab , . . •
Ellal . . . .

Thizri . . •
Marchesvan . .

Chislieuw . . •

Thebet

FEESTEN.

. 23 Januari).
: 22 F. bruarij,

23 Maart.
22 April,
21 Mei.
20 Junij,
19 Julij.
18 Augustus.

i 1.6 September.
16 October. •
14 November.
14 December.



E K L I P S E N.

In dit jaar zuilen er 6 Eklipsen of Verduisteringen op den
Aardbol kunnen gezien worden; als 4 van de Zon en 2
van de Maan; waarvan 1 van de Zon en 1 yan de Maan bij
ons zullen te zien zijn.

De eerste van de Zon, den 22 Januarij , bij ons onzigt-
baar, en is alleen in de Stille Zuidzee te zien Het begin
naar onzen tijd 's avonds te 5 uur 19 min. en het einde Ie
6 ure 16 min De zon zal naauwelijks een' halven duim
verduisterd worden.

De tweede van de Maan , des nachts tusschen den 5 en
6 Februari], bij ons te zien en in geheel Europa, het wes-
telijke gedeelte van Azië, Afrika en het oostelijke gedeelte
van Amerika. Het begin dei> 6, 's morgens te 0 ure 43 min.
16 sec Het begin der totale verduistering te 1 ure 40 min.
43 sec het midden te 2 ure 29 min. 40 sec. het begin der
verlichting te 3 ure 18 min. Öö sec. en het einde te 3 uur
56 min 4 sec. De Maan za! geheel verduisterd worden, en
zal 20J duimen in den schaduwkegel van de aarde gaan.

De derde van de Zon, den 21 Februarij, bij ons onzigt-
baar, maar is te zien in Ierland, de westelijke deelen van
'Schotland, de Atlantische Oceaan, IJsland en de straat
Davids. De Zon zal op het grootst 2 | rliiim verduisterd worden.

De vierde van. de Zon, den 18 Julij , bij ons te zien, en
in geheel Duilschland, Rusland, Denemarken, Engeland en
liet noordelijke gedeelte van Frankrijk; doch is voor Parijs
onzigibaar , en is verder te zien in de westelijke deelen van
Azië en een klein gedeelte van Amerika Het begin bij ons
des namiddags te 2 ure 49 min. 53 sec. het midden te 3 ure
15 min. 25 sec. en het einde te 3 uur 40 min. 56 sec, De
Zon zal slechts 1 duim bij ons verduisterd worden.

De vijfde van de Maan, den 2 Augustus, bij ons onzigt-
baar, maar is te zien in het oostelijk gedeelte var Azië,
în de groote Zuidzee , geheel Amerika en in Nieuw-Holiand.
De Maan zal geheel verduisterd worden.

Da zesde van de Zon, den 16 Augustus, bij ons onzigt-
baar> maar is te zien in de groole Zuidzee en het oostelijk

f edeelte van Nieuw Holland, alwaar de Zon op het grootst
ijna 5 dunnen zal verduisterd worden.



JANUÂRÏJ, LOUU,... tand.
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V.
L.
N.
E.
Zo

t Vagen
áer

Maand.
Vrijdag
Zalm-dag
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
Jonderdag
Vrijdag |
Zaturdag |
Zondag ;

\
Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen.

Nieuwjaar. Hector van Houriuus gest.
S. Deka»>ia gestorven.
H, Boiiricius gestorven te Franekei',
FeJIe brand te Stavoren,
Begin van deu b&vdeu wiuter van liet jaar
TI. 3 Koningen. Overstrooming in Friesl,
Galilei ontdekt de wachters van Jopiter ,
Slavenhandel bij de Franschen afgesch.
St. Juiiaaiis vloed.
de Post Epiphania. Overstrooming in Fries
Kopper maandag. Sibr. Lubbertus gest.
Hero. Ockinga gestorven,
üet Admiralileils huis te Harlmgen verbr.
Verbond van Leeuwarden rnet Arenberg,
Pruisen tot een Koningrijk verheven.
Marcel kis vloed ,
2e Post. Epiph. Jac. Voorda geb. te Harl.
Willem V vertrekt naar Engeland,
Reed m. m. paard en slede v. Stav.n.Enkh
Albert van Egmoüid door de Fiiezen versl.
[go Galama vermoord te Bolsvrard,
Hienr. Schotanus gestorven ,
De Oldehoofsler Kerk te Leeuw, stort in ,
Se P, Ep. Wilt. I en and Ed. d.Alva inged
Willem 11 Graaf v. Holl.door de Friez ged
^omrailté van Herstel te Leeuwarden,
3ern. Fullenius gestorven,
Graaf Willem 11 door de Friezen verslagen
Unie van Utrecht,
Munstersche Vrede,
i-e Post Epiphania. T. van Aylva gestorven

164 e
1558
1636
939

1740
1220
1610
1817
1164
.1610
1625
1587
1771
1567
1700
1219
1698
1795

.1740
1168
1492
1603
1579
1568
1255
1796
1657
1256
1579
1648
1705

VI. donderdag den 7, 'snamidd. 3 uur 21 min in de Kreeft.
X. donderd. d. 14 , 's naroidd. 12 uur 53 min. in de Weegsch.
VI. vrijd. d 22, 'sav 5u 29 m. in de Waterra. Z -Eki on-,
&. zaturdag (ien 30 , 's voorraidd. 11 uur 22 min. in de Slier..
n in den Waterman, den 20, op tá 7 uur Umin,, onder:

te. 4 uur 6 min,



FEBRUARIJ , Sprokkelmaand.

V.M. zaturdag den 6 , 's morg. 2 uur 28 min. in den Leeuw.
L. K. zaturilag den 13, 's inorg. 7 uur 1 min. in den Schorpioen.
•N.M. zondat; den 21, 's voorin. 11 uur 43 min. in de Visschen.

'Zicm-EkHpS, onzigtbaar.
Tî.Ii. zondag denpB , 's avonds S uur 25 min. in de Tweelinge:;,
Zon in de fisschen, den d8 , op ie 7 uur k m., ond. te Uu, 56 min.
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Daqtn
der

Maand.
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zat uc dag
Zondag

OirigsJag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
7jatui\!ag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zalurdag
Zondag
i\!aaudag .
DSugsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag

Feestdagen en Merkwaardige. Gebeurtenissen.

Cunerus Petri komt te Leeuwarden,
Maria Lichtmis. Aardbeving in Nederland
Graai' Willem valt bij Hindelopen in Friesl.
Watervloed,
tiet kasteel te Harüngen overgegeven,
Six'tus Henimeraa geboren te BerSikurn ,
Septuaçesuna. Burgwerd geplunderd ,
i)e il. K. Geestelijken verlaten Leeuwarrt.
Spanje verbiedt den koophand. mei Keclavi
Festus Hoinmius geboren ,
Herstel van de Representanten,
Prinses Ânna Gouvernante gestorven ,
Willem Til tot Koning van Engel, verheven

1570
1602
1398
1825
1580
1533 ;
1580
1580
1599
1576
1796
1759
1686

Sexag. Juwsma-State te Wirdum verbiand 1515
'.iUncnis Petri gestorven,
Verschrikkelijke walervloed,
Storm en watervloed in Friesland,
J. Al. Baljée gestorven te Batavia,
3o. Phoc/yüdes geboren te Holwerd,
Overgave vaü (Jorinchem aan de Bondgen.
KL Vasieiiav. Einde des strengen winters v
'Aanv. der sticht, van het Blokliuis te Leeuw
L. van Ailzema gestorven te 's Gravenhage
Aschdag. St.Mattheus. G. Bertolf gestorv.
S, Stijl geboren ts Harlingen,
E. A. Borger geboren op de Joure,
A. Ypeij gestorven te Leijden,
Groote Vastenavond. Zeeslag bij Portland

1580
1164
1230
1823
1618
1814
1838
1499
1669
1528
1731
1784
1820
1653



MA4IIT, Lentemaand,

v <
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13
14
15
16
17
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20
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23
24
25
26
27
28
29
30
31

J)age?i
der

föaand,.
Maandag
Dingsdag
Woensdag
notKierda:.;
Vrijdag
Zalurdag
Zonaag
Maandag
Oiugsdag
Woensiiag
Donderdag
Vrijdag
Zalurdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zalurdag
Zondag
Maandag
Dingsda™
Woensdag

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen,

Sonoy neenil Stavoren in,
Guslaaf ü i vermoord door Ankarström ,
Quak-7'temp* J. Huidekoper geb, te Beriik.
Lalaio Se Leeuwarden ingehaald,
Quaiertanper. C Stapert geslorv. te Spiers
Qualerietnper. îï. Koopmaus geboren,
Remmisgere. Edo Nenhnsius «estorven.

1581
1792
1766
1578
1573
Ï770
1638

Willem V geboren 1748 ; wordt S(a-lhcuderl766
Aanvang van het schrikbewind îu FranLrijl'.1793
B. Dodouaeos gestorven,
Alinenuin verbrand,

1585
1515

Da Graai'van Oostervant belegert Stavorenî398
Uir. Huber geboren te Dokkum ,
Oeuli. Karcl 11 verkl. den Staten den oorlog
Hendrik Casimir 11 ge&lorveu,
fasper Robles gevangen genomen.
M. van Coehoovn gestorven te 's (ri-avenh.
H. Bossclia geboren te Leeuwarden,
Groote Pier overwint de Saksen bij Hoorn
Baltli. Dekker geboreu te Metslawier,
JjOtiare. Aîva eisnht den tienden penning
Vî'.ïf;! v.nn Ilugo de Groot uit Loevestein
De Socitiianen uit Friesland verdreven.
S. 3. Bnigmans geljoren te Franeker,
Maria Boodschap. Hsridrik Casimir gest.
Frajieker bsgil't. met 200 morgen Bildtiand
Priiïs Maurits verovert Geerlruidenberg,
Judica. Aardbeving op Java,
Bar.v.Zutj'.v.Nijevek.Goiiv.v.Friesi,, gest
Ontdekking van de Kaap de Goede IIoop
Arjen Roeîofs geboren,

1636
'1665
1696
1577
1704
1755
1515
1634
1569
1621
1662
1763
1696
1501
1593
1818
1840
3486
i7ïï

V- M. zondag den 7, 's namiddags 1 uur 59 min in de'Maagd.
L. K.. maandag don 15 , 'smorg 2 uur 42 rxhi,in den Schutter.
N.M. dingsdag den 23, 's morgens 2 unr 59 min. in den Ram. '
E- K. dingsdag den 30 , 's morgens 3 uur 21 min. in de Kreeft.
Zon in den Ram, den 20, op en onder ie 6 uur. Nacht-'

evening ; lente begint*



ÂPUIL, Grasmaand*

Y.M. dingsdag den 6, 's morg, 1 uur 53 min. in de Weegsch.
L. K.. dingsdag den 13 , 's avonds 10 uur 27 min. in dfi Kreeft.
îi.M. woensdag den 21 , 's namidd. 2 uur 54 min. in den Stier.
K-K. woensdag den '28, 's morg. 9 uur 20 min. in den Leeuw.
JSori in den Slier, den 20, op te 4 uur 57 min , onder fe

1 uur 3 mm.
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Daifcn
der

Maand,
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Slaan Jag
ùingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
/jaluniag
'Zondag
Maaudag
Dingsdag
Woeusdag
[Jonderdaj;
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsnag'
Woensdag
Donderdag
"Vrijdag
Ztiturclag
Zondag
Maandag
Dujgsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen.

Briel door ds Watergeuzen ingenomen ,
Kcrsle steen gel. van het stadshuis teLeeuvv.
flub. lJuiibuis geboren,
fatmzondag. Aardbeving in Nederland,
C. F. van Sijlzama geboren Ie Leeuwarden
ijavoisier geguillotineerd,
•let klooster te Auisum verbrand,
'•Vitte Donderdag. Aanslag op öneek,
'loede Vrijdag, Maria Loaisa geslorveu
liugo de Groot geboren te Delft,
PASCHEN. Veldslag van Mont-Casàel,
Tweede. PAASCIIVAG- Dom Bairk gebor.
Hendrik IV geelt bet Edict van Raules,
Lodewijk en Hendrik van Nassau sneuvelen
WiHcm I te Leeuwarden,
Willem I te Diilonburg geboren ,
R. Jelgerhiiis gestorven te Amsterdam ,
Quasimogcnitia. E. W Higt geb. te bokk.
Lord Byron gestorven te Missolonghi,
Kersîs tl'assis op het Heerenveen,
Afkondiging van het twaalfjarig bestand
Sjaarda^-huiü 'e Oppenhuizen verbrand,
Älokkeusa-huis te Ee verbrand, .
B. Eisina van iler Bildt gestorven te T?ranek
Miserie, Will.üar.Handr.Friso wordt Öladh
Hevige brand te Bolsward ,
Jan vau der Bildt gestorven te Fraueker
Julius van Botnia gestorven,
Dood van de Ruitpr,
Laadsdag te Stavoren tegen Karel d. Stout.

1572
1715
1581
1640
1729
1794
1521
1492
1765
1583
1677
1684
1598
1574
1581
1533
1806
1T23
1824
1631
1609
1491
1500
1831
1747
1475
1791
1614
1676
1470



MEI, Bioeimaand,
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JJaiien

-der-
Maand,

Zaturdug
Zondag
Maandag
Oingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaüirdag
Zondag
Maandag
Oingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zalurdag
Zondag
Maandag
Oingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag

Feestdagen en 'Merkwaardige Gebeurtenissen.

St. Philipp. enjacob. Henr. Schotanus geb
lubda.lt. Versie brjeenk. der Staten-Geuer
Verbond met AJbert van Beijsreti,
\. M Scliuurinan gestorven te VVieuwerd
'ralama, Berima en Eonga gevangen,
Home door Karel V ingenomen on geplund

.1549
1814
1399
1678
1567

.1527
\anslag van WiUem Lodowijk op Sieemvijk]592
Wigle van Aylta gestorven te Brussel,
Cantate. Napoleon vertrekt naar Rusland
Oproer der Wcderdoopers te Amsterdam
Arjen Eoeiof's gestorven te Hijum,
V. E. van Haren gestorven,
W. B. van der Kooi gebot', te Augustinusga
Overvviuiihig op de Hollandsche vloot,
Joh Mulder geboren,
F'ocem. C. Vitringa Sr. gebor. te Leeuwárd
Jan Corver gestorven,
Floi'is van Ysselstein beraagtigt Bolsward
Wiüein III gestorven ,
Chr. Hemelv. I. Douwarua beleg. Dokkum
Enkliuizen valt de Spanjaarden af.
De Tempeliers uitgeroeid,
Exaudi. Gr. Ad, van Nassau sneuvelt,
Aiberliüa Agues gest. op bet Oranjewoud,
H. Venerna gestorven te Leeuwarden,
Scberne Wjbe doodgeschoten te Engelum
Willen» i l geboren ,
Zeeslag bij Soulsbaij,
Vast, Verdrag tuss. de Schier, en Vetkoop.
PINKSTER. De Franseben in Hamburg
Tweede PÏNKSTERDJG. Willem Lod. gest.

1577
1813
1535
1828
171?
1768
1515
1769
1659
1716
1516
1702
1517
1572
1312
1568
1696
1787
1482
1626
1672
1305
1813
1620

V. M. woensdag den 5, 's nam. 2 uur 28 min. in den Schorpioen.
L K. donderdag den 13, 's avonds 4 uur 46 min. in den Walerm..
N. M. vrijdag den 21, 's morgens 0 uur 6 min. in de Tweelingen.
E. K donderdag den 27, 'snamidd. 3 uur 32 min, in de Maagd.
Zon in de Tweelingen, den 2d, op te 4 uur 2 min., onder ie

7 uur 58 min.



JUS ij , Zomermaand.

Y.M. vrijdag den 4, 's morgens 4 uur 4 min. in den Schutter.
L. K. zaturdug den 12, 's •morg. 8 uur 22 min. in de Visschen,
N.M. zalm-dag don 19, 's morgen?! 7 uur 37 min. in de Kreeft.
E. Iv. vrijdag dei) 25, 'á avonds 11 uur 0 min. in de "Weegschaal.
Zon in de Kreeft, den ld, op te 3 uur 38 min., onder te 8

uur Zi min. Langde dag; zomer begint.

2
3
4
5
6
7

JJaqen
der

Maand.
Ouj^Siiag
Woensdag
:)(!iiderdag
Vrijdag
//ilui'ciag
Zondag
Viaanda"

81 Dirigsdasç
9

10
11
12
13
14
15
16

Wüüiisiiag
iloiiuci'dag
Vrijdag
Zalurrlag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag

17! Donderdag
18! Vrijdag
19 Z;iturdag-
20! Zondag
21! Maandag
22lDingsdag
23; Woensdag
2'i| Dondcrd^
25, Vrijilas
26lZaturùag
271 Zondag
28! Maandag
29'iDitigsdat;
3LjWoensdag

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen.

raiuiua en Beytna te Brussel onthoold ,
Quaterteinp. Geliius Faberde Bourtia gest.
v.irel V doet den eed als Graal'van H .i „ná
')'iio'tertemper. Piieisk van Burmania g<.st.
'lualerl, Lad. KapoSeon tot koning verkoz.
(l.ürievtdd. Oewoudl. door de Saks, versl.
Sjodewijk XIV gekroond,
'e Staten beshiit. lies landond.water te zett

i'Ocku Uckes door de Schieringers verslag-
fl. Sacramodsdag. Peter de G-roote geb.
Bern. lùiüenius Jr. gestorven te Franeker,
Zeeslag bij ftieuwpoort.
Xicoba van Beijeren opgelîgt,
Nic. Ypetj gestorven te Franeker,
St. fitus. Jiil. van Beijnia gest. te Leeuw.
Oe Hert. v. Bruusw sueuv. bij Quatre-Bras
Graal' Dirk V gestorven,
De Frarisclieii verslagen bij Waterloo,
Oude adeî in Frankrijk afgeschaft,
Dank- en Biddag. Jac. Voorda gestorv.
Hooge watervloed,
S. J. Brugiisaus gestorven te Leijden,
•ïohan van Hotlinga gestorven,
St.Jan Baptist. Willem George Friso geb
F. Snip gestorven te Amsterdam,
Verb. der Vetk. van Oostergoo met Gron.
Georg. Coopnians geboren ,
George vaäi Saksen gehuidigd.
Si. Petrus en Pautus. R Dodonaeus geb.
J. H. Nieuwold gestorven te Warrega,

1568
ï 564
1515
16tó
1806
1498
1654
1672
1420
1672
1707
1653
1424
1785
1598
1815
1091
1815
1790
1768
1574
1819
1C04
1685
1771
1491
1717
1504
1517
1812



Ilooimaand*

IS

1
2
3
4
5
6
7'
8
9

ÏO
11
12
13
14
15
1G
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

/Jat/en
der

Maand
i

Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
"tîaandag
Oingsdig
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zalurdag
Zondag
Vîaaudag
Oiugsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Züturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag-
Zaturdag
Zondag
Maandag
OiDgsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdasr

Feestdagen, en Merkwaard ge Gebeurtenissen.

Davius Vooi'da geboren. 1729
iirnsl Ci/simii' bij Uoerinond doodgeschoten 1G32
Parijs door de Bondgenoten iuyeuinncii,
W. van Haren, de dichter,geslorv ie Brnss
tl. Bonifac. Fesl.ïioïnsm'us «est. te Leiden,
jiihaiiDes liuss verbrand,
Monument van Gijsb. Jac. ing"w. ie Bolsw
Leeuwarden iiigen. door Schouwenburg ,
Bavius Vooi'da gestorven,
Willen1) i vermoord,
Balth. Bekker gestorven.
Acre door de kruisvaarders barïiagtigd.
G. Munster geboren te Leeuwarden,
Joan Willeni Friso verdr. bij de Moerdijk,
P. Tiara geboren,
Lieuwe Foris gestorveDj
Uendnk Casimir I gestorven,
G. Cainniingha beleend met Leeuwarden
T. Jougliama te Boisward gestorven,
Albrecnl van Saksen komt in Friesland ,
Zaltbomrael door de Franschcn ingen.
Aibr. v, Saksen gehuld d. Sueek en iiolsw.
Frans van Brederode gevangen geuomeu ,
Het Hoi' van Friesland ingesteld ,
St.Jacobus. Bier-oproer te Leeuwarden
Sicco Liauckama gestorven,
Taco Aebinga gestorven ,
Het eerste Ëngelsrlie dagblad k. in 't licht,
Inwijding der Akademie van Franeker,
Landing der Ëngelschen opWalcheren,
Vrede te Breda,

1S15
.1768
1642
1415
1823
1498
179:9
1584
1Ö93
1191
1614
1711
1516
1500
1640
1399
1479
1499
J6"2
1499
1489
1499
1437
1553
1512
1588
1585
1809
1667

V.M. zaturdag den 3 S 's avonds 6 uur 51 min, in de Steenbok.
L. K. zondag den 11, 's avonds 8 uur 53 min. in de Ram.
K.M. zond. d. 18, 'snatn.2 uur 35 min.i. d. Kreeft. Z.-Eki zb.
E. K. zondag den 25, 's morg. 8 uur 44 min. in de Schorpioen.
Zon in de Leeuw, den 22, op ie k uur 2 min , onder te, 7

uur 58 min. ïlondsdagen beginnen den d9~



AUGUSTUS, Oogstmaand.

ö

~1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
13
19
20
•>i

22
23
24
25
26
27
24
29
30

JJaijtn
1 der

Maand.

Zondag
Maai.dag
üingsdag
Woensdag
Donderdag*
Vrijdag
Zatnn-|H<T
Zondag

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

SljDingsdag

Feestdagtn eu Merkwaardige Gebeurtenissen.

j . v. Heemstede siotvoogd îe Stavoren,
üert. Albrecht v. Saxen komt op het Bildt
tërnst Casimir wordt stadhouder ,
Joan Wiliem Friso geboren ,
Siag bij IJoggershank,
Tjerk Uildes geboren te Sexbierura,
Wiliem Frederik gestorven.
Overwinning bij Hasselt,
M. Lijcklaina à INijeliolt gestorven,
• 'iüdso Coopmans gestorven.
Veldslag bij Senef,
Huidigiug v Hertog Albrecht v.lîeijeren ,
Mexico door Ferdmand Cortez verov.
Veldslag van St. Denis ,
Maria Hemelv. De Gelderscli. bez.Bolsvv
C. Scbolanus à Sterringa geb. te Schingen
Joh. Bonga komt met de Geuzen in Friesl.
Slag op de Menaldumer mieden ,
Frederik Hendrik neemt Grol iu ,
Moord der De Witten ,
Zeeslag bij Kijkduin,
J. Jongania verslagen bij Schoterzijl,
Inwijding der Akademie te Groningen,
St. Bartholom Parijsche Bloedbruiloft,
Oproer te Brussel,
Heldendood van Douwe Aukes,
Bombardement van Algiers,
Ëpe Douwes-huis te Kernsum verbrand,
Gevecht bij Schooterzrjl,
Wiliem V te Leeuwarden ,
De Kroonprins wordt Veldmaarschalk,

1409
149'J
1620
1687
1781
1622
1613
1831
1625
1810
1674
1398
1521
1678
1516
1603
1572
1397
1627
1672
1673
1397
1814
1572
1830
1652
1816
1516
1396
1777
1831

Y.M. maand. d.2,'smorg 10 u 24 in.i.d.Watenn.M.-Ekl.onsb.
TJ'. K. dingsflag den 10, 's morg. 6 uur 14 min. in den Stier.
N.Ivl. maand. d. 16, 'sav. 9 u. 55 m. '\. d. Leeuw. Z.-Ekl.onzb.
£. K.-inaandag den 23, 's avonds 9 uiir 33 min. in den Schutter.
Zon in de Maagd, den 2.?, op te 4 uur 57 min,, onder

Ie ~l uur 8 min, Ilondsdagen eindigen den d9,



SEPTEMBER, Herfclmacmä.

V. M. woensdag den 1 , 's morgens 1 mir 57 min. in de Visschen.
L. K woensdag; de» 8 , 's namidd.2 uur 35 min in de Tweeling.
N.M. woensdag den 15 , 's morgens 6 uur 25 min. in de Maagd.
E. K. woensdag den 22, 's nam 1 uur 54 nún. io den Schutter.
V M donderdag den 30, 's avonds 4 ntir41min in de Ram,
Zon in de Weegsch., den 23, op en onder ie 6 uur. Herfst begint.

• * > • ,

S*

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Dagen
der

Maand.
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zalardag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
ZaUirdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag

171 Vrijdag
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ZaUirdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
ZaUirdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen.

Willem IV geboren te Leeuwarden,
0 . Zf van Haren gestorveu te Woivega,
Dood van Cromweil,
Gonst. Huijgeus geboren te 's Gravctihagc
Rinse Koopraans gestorven,
Beeldenstorm Ie Leeuwarden ,
Folk Snip geboren te Dokkiira,
Maria Geboorte. Herman Cannegieter gssl.
Moniim. v.J.M.Baijée i.h.N.St.W.t.Leeiuv.
Graat' Jan I gestorven- te Haarlem ,
Zeeslag bij Hinlopen,
Prins Frederik gewond Ly Werwick,
Felle brand ie Sneek ,
Kruisvcrh. Wigle v. Aytta in hechten ge!).
Quat Jeliner Sijlzaina-kuis leWarns beleg
F. Sjaarda's huis te Ahb. d. D.T.He 11 inga v
Qua/ctemp Ger. Agricola gest. Ie Franek
Quatertemp. Aardbeving in Nederland,
Will. Lodewrjk slaat Verdugo bij Tolbert
Overwion. d. de Friez. op de Holl. bij Siav.
SI. Mat/heus. Keijer Karei V gestorven,
Clemens X[V (Gangane)U) gestorven,
Burgem. Wrjbe Sakes te Leeuwarden onlh
Joan de Wilt geboren te Dordrecht,
FJV. Wassenbergh geboren te Lckkiim,
Stavoren door de Friezen overrompeld..
JanPieters van der Bildl geb te Vrouwen})
G van Burmania gestorven Ie Ferwei d ;
St Tdichiel Ferdin VII kon v Spauja gest
's Lands galei De Noodweer verdaan,

1711
1779
165S
159(5
1826
1568
1733
1804
1835
1299
1491
171)3
1456
1576

.1494
1490
1598
1692
1593
1345
1558
1774
1516
1625
1742
142-1
1709
1602
1833
1807



OCTOBER , Wijntnaand,

"ë
E*
~ï

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

f JJaqai
(Ier

Maand.

Vrijdag
Zalurdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
: Donderdag
Vrijdag
Zalurdag
Zondag
Maandag
Dingsdïg
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
ZaturHag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag

21{Donderdag
221 Vrijdag
23
24
25
2fi
27
28
29
30
31

Zalurdag
Zondag
Maandag
fiinqsdaq
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Zondùt* \

i
Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen.

Juw Jongasîîa bemagtigt Boisward,
Phiiips v. Marnix uit de gevangenis ontslag
Fenna Mastenbroek gestorven teSneek,
B. Eisma van dei' Bilt. geboren te Franeker,
B. Scholanus gestorven te Leiden, -
Nederkag der Èugelschen in Noordhoüam
Koii.Wiil. I doetai'st. van den Wederl.troot
Douwe Galama onthoofd te Franeker,
Oproer te Leeuwarden,
St, Victor, V. Braulsma geb. te Dokkum
Oe Sueekers bij Barra-huis verslagen,
Baron v. Sqlzamaben. tot Gouv. v. Friesl.
De rrye fetine bel. aan Doeke Heranaema ,
Hevige storm in Holland,
Fred. Louisa Wilhelm, te 'sGravenh. gest.
Graai Wiilein Lodewq'k wordt stadhouder,
Albrecht van Saksen vertrekt uit Friesland,
fjodewijk XIV herr. het Edict van Nantes ,
Bar. v. Sijtzama aanv. zijne funct. als Gouv
S. G. Furmerius guboren te Leeuwarden ,

Wil!. Freder. door een pistoolschot gest.
Willem IV gestorven te 's Gravenhage,
lans van Wijckel gestorven,
)e vrede te Aken geteekend ,

Gr. Willem van Roggendorf komt in Friesl.
Oe Friez. doen staande d. eed aan Philips ,
fiombardensetit van Aöivverpea,
Simon en Judas. Groote Pier gest. te Snee!;
Aartshert, Mattbias verlaat de Nederlanden
Kapt Gnjilard wreedeüjk verin, te Leuven,
Vastendap. Becin der Hervorming,

1494
1574
1826
1753
1652
.1799
1840
1501
1578
1751
14-92
1840
1503
1508
1819
1584
1499
1685
1840
1542
1664
1751
1659
1748
1517
3 555
1830
1520
1581
Î830
1517

IJ. K. donderdag den 7, 's avonds 9 uur 34 min. in de Kveeft.
IS'. M. donderdag don 14, 's avonds 4 uur 49 min. in de Wüegsch.
E. K. vrijôiig den 22 , 's morgens 9 uur 24 min. in de Sleeubok.
V.M. zatui'dag den 30, 's morgens 6 4iur 20 min. in de Stier,
Zon in dun Schorpioen, den 23, op te 1 uur 3 min,, onder

te k uur 57 min.



NOYEMBER, Slazlmaand.

i

L K. zatnrdiig den 6, 's morgens 4 uur 38 min. m de Leeuw.
N. M. zatiirdag den 13 , 's mors;. 5 uur 52 min. in rie Schorpioen.
E. K. zondag den 21, 's uioi g. 6 uur 33 min. in •!« Waterman.
V- M. zomlag den 28, 's avonds 7 uur 1 min. in <!e Tweelingen.
Zon in dtn Schutter, den 22, op ie 7 uur 58 min,, onder

je k uur 2 min,

tal
a

1.
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Dar/en
der

Maand.
Maandag
Uingsdag'
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zalurdag
Zondag
Maandag
Ümi'sdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag

18 Donderdag
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Vrijdag
Zalurdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrij dag
•r '

i j ü S u i v t a g

Zondag
Maandag
.Diugsdag

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen.

Alle Heiligen. .Allerheiligen vloed,
Alle Zielen. P. 'Wiusemius gest. te Frauek.
l). Hamerster geboren,
ilevige storm in Friesland,
Storm en watervloed,
Cijiithia Leuigu geboren te Mak'ium,
11 IVülebiordus. Watervloed in Friesland,
üe Fricsche Scinitt, vertr. n. 's Hertogeub.
Sixl Aiiiaina gestorven te Franeker ,
Luther geboren,
At» Martinus. Doeke Martena gestorven ,
iien Russisch fregat strandt bij Amelaiid ,
Het blokhuis te Leeuwarden aigebrand ,
Wiilem III geboren,
De Kozakken te Leeuwarden,
G-. MockcRia en J. Herjuwsma onthoofd,
J. H.Meuwold geboren te Gerkeskiooster,
ilennenberg doet Steenwijk beschieten,
Verschrikkelijke oversti'oomiiig.
J. van Broekhuizen geboren te Amsterdam,
Stormvloed in Friesland
Graaf Jan van Nassau geboren,
Catharîna vloed ,
De Gelderschen bemagtigen Sneek ,
D. II. Guï]ot geboren ,
1 >e Geldorschcn nemen Boîsward in ,
Fiegtige inlogt van Kon. Wüîem I! te Arnst
Eerste Adv lnhuld. van Wiiiera i l te Anist
Oi'kaau in de Nederlander),
Si. Andreas, Komst van Willein I in Nader!

1570
1644
1689
1519
1675
1755
793

\?m
j 6S.9
1483
1G05
18:38
1754
1650
1813
1512
1737
1580
1421
1694
1776
1535

me1514
1753
1514

.1840
1840
1836
.Ibl3



DECEMBER, Wintermaand.

ï
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Dagen
der

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

12 (Zondes?
13 Maandag
14il}ingsc!ag
15
16

Woensdag
Donderdag

17>Vrijdag
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Zulnrdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woens(iag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag

27j Maandag
28|f)inc;s(la!/
29
30
31

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Feestdagen en Merkwaardige Gebeurtenissen.

Moord der Spanjaarden te Waarden, 1572
Slag bn Austerlitz , 180Î
Ëv. Wassenbergh gestorven te Franeker, 1826
S. G. Juckerna v. Bumiania gest. te Leeuw. 172C
Tweede Advent. Water vloed , 1665
Si. Nikolaas. Koning Wiliera II gebor. 1792
Don Jan tot vijand des lands verklaard, 1577
Ifaria Ontvang. Storm en watervl. in Friesl.1703
S. Beijina verbrandt Epe Aylva-huis, 1485
Luther verbrandt de Pauseiijke Bul, 1520
Groote Pier neemt een koggesebip v. Amst Ï515
3de Adv. Hert. Albrecht van Beijeren gest. 1404
Foeke Sjoerds gestorven Ie Oosternrjkeik 1770
Doorbraak tusschen Stavoren en Enkhuiz. 1285
Quatcrtemper; J. Hoppers gest. te Madrid 1576
lichtsebeid. tussch. Napoleon en Josephine 1809
Quatert'tnper. Munt te Brugge geopend, 1487
QuaUrlemper. Vertrek van Al%», 1573
Vierde Advent* lîbbo Eintnius gestorven 1625
Joan Maiirils van Nassau geslot ven, 1679
H Thomas, Geweld, overstroom in Fries] 80Ö
Vastendag. Lalaing komt Ie Groningen, 1576
Overgave der citadel van Antwerpen, 1832
Vastendag Ernst Casimir geboren, 1573
CTIRISTUS GEBOORTE. Rersvlocd, 1717
TIVEEDE KERSDAG. KersviooJ, 1277
•St. Joh. De maarsch. v Luxemb. k. in Ho'1.1572
[n vrij ding van hel Atheuaeum te Franeker 1815
BoDga te Vilvoorden onthoofd, 1568
Aanslag van Juw Jong»ma op Leeuwarden 1496
Berm. Boerhave geb te Voorhout, 1668

L. K. zondag den 5, 's middags 12 nnr 38 min. in de Maagd.
K.M. zondag den 12, 's avonds 9 uur 58 min. in den Schutter,
E. K. dingsdag den 21, 's morg. 3 uur 11 min. in de Visscben.
V.M. dingsdag den 28, 's inorg. 6 uur 57 min. in de Kreeft.
Zon in den Steenbok, dera 2à, op te 8 uur 22 min,, onder

te 3 uur 38 min. Kortste dag; winter begint.



V O O R S A A J I S T E

J A A R M i Pi K TEN E N K E II M f S S S N , -

in Friesland, en in eeniçe naburige of
voornaamste plaatsen.

Akkrum, 3 Augustus jaarmarkt.
Anjum, 7 Augustus j .
j./««a (>St.) Parochie, 25 Mei j . paarden), en beesteniarkt.
Appingedam, 2 Junrj p. —14 Juitj j . p. — ISAug. j .enp.

— 16 September veulenmarkt. — 27 October b .
Arum, 30 Mei j . .
Assen, 23 , 24, 25 en 26 Augustus j . p . en b.
Baard, 3 Augustus j .
Balk, 7 April j , — 3 November b.
Ballutn, 24 Junij j .
Beetgum, 17 October j .
Bedsterz-waag, 5 Mei j , p. en b, — 6 October j . p. b. en v.
Berlikum, 27 en 28 April j . p. en b. —14 October y, en b.
Bergum , 17 Mei j . — 20 September j . p. eu )>.
JZlesse, 18 Mei j . p. en b. — 5 October p. en b.
JBoîsward, 29 April b. — 24 Aug» j —26 Aug. p. — 28Oct.b
Ëozurn, 24 Augustus j .
Buitenpost, 4 Augustus j , en p. — 4, 11 eu 18 Noverab b.
JJokkum, 10 Mei b. — 14 Junrj j - — 8 November b,
Dragten, 26 Me! j . en b. — 27 Mei p — 27 OcSober j .

— 28 October p.
Drogeham, 11 Mei b. — 29 September b. en p. .
JJronri.jp, 1 Mei b. — 26 Junij j .
Mernsvm, 15 Augustus j .
t'tiwerd, 13 Mei j .
/<'e/ wuude , 6 Jmuj j

B



2

Franeker, 11 Mei b — 28 Julij j . — 20 October var-
kensm. — 1, 8 en 15 November b .

Gaast, 15 Augustus j .
Gorredijk, 3 Mei j . b . — 25 October j . b .
Groningen, 22 Maart en 26 April p. —,10 Mei j . — IJunij p .

— 25 Mei, 1 , 8 , 15, 22 en 29 Junij,6, 13, 20en27 Julij
wolmarkt. — 12 Julij p . en 16 Ang. j . p . — 4 October p.

Grouw, 21 October j . en b .
Grijpskerk, 4 Mei p. en b. — 29 en 30 Augustus j .
Ballum, 4 November j .
Harig, 6 Junij j .
Harlingen, 28 Junij j . — 11 November vark. en b .
Heeg , 20 October j .
Heerenveen, 24 April, 1 , 8 en 15 Mei b. — 30 Mei j

24 Junij b . — 15 Julij b . , vark., schapenm. en p. — 19
Augustus, 16 September, 6, 13 en 20 November b.

Hemelum, 23 Mei j .
Hincklopen, 5 Mei en 22 October b.
Hollum, 14 September j . p, en veulem.
Holwerd, 17 en 18 September b. en p . — 19 September j .
Huins, 8 Augustus j .
Huizum, 31 Mei j
Hijlaard, 17 Augustus j .
Jacobi (St.) Parochie, 25 Julij j .
Johannisga, (Ät.) 31 Mei j .
Jorwerd, 20 September j .

Joure, 20 Mei j — 23 September b. — 24 September p.
Kimsv/erd, 8 Augustus j
Koevorden, 12 April, 10 Mei, 21 Juni], 19 Julij, 25 Au-

gustus, 20 September, 25 October, 1 en 8 November
j , p. en b.



Kol/urn, 14 April. . p . — 14 en 15 April j , — 26 April veem.
— 1, 8 en 15 November b.

Koudum, 10 Mei j . — 1 Junij en 24 October veem.
Kubaard, 7 Junij j .
l.angweer, 26 Augustus j .
/„eeuwarckn, 27 en 28 April p. — 14 Julij j . — 16 Sept. p.
jLcmmer, 28 April b. — 21 Junij j , — 20 October b,
Uoesens, 9 December j
J'Jppenhuizen, 31 Mei j . en b. — 5 October b.
l^oppersum, 3 Mei, 15 en 16 Septemb. j . p. b enveuletmi;
Makkinqa, 4 Mei en 20 September b.
iïlakfcum, 6 Junij j .
Mantgum, 3 Augustus j .
Marssum, 4 Mei b. — 12 September j .
Menaldum, 14 Augustus j .
Meppel, 20 en 22 April, 6 , 13 en 20 Mei, 21 September,

21 en 28 October, 4 , 11 en 18 November j p. en b.
Midlum, 13 April j ,
Minnertsga, 3 September j .
Molkiverum, 13 April j .
Munnekeburcn, 19 November b.
•Mes, 30 Mei j .
Nes en Ballum, 24 Junij j .
JSikolaasga (Si.), 6 Junij j .
Noordwolde, 25 Augustus j . en p.
Norg, 24 Mei en 7 September b. en p.
Oldeberkoop, 21 Mei en 8 September b. en r .
Oldeboorn, 6 Junij j .
Oldcmirdum, 10 April en 20 Junij j .
Ooskrbierum, 29 Junij j .
Ooiterlittcns, 7 September j ,

B3



Vos iermeer, 21 Juaij j . — 27 September b . en p.
Oosterwierum, 11 en 12 Junij p ,
Oosterv/oldè, 11 Mei en 6 September b .
Oosterzee, 21 Junij p.
Ootmarsum, 8 December j .
Oude Bildtûjî, 1 Augustus j .
Oude Schoot, 9 April en 31 Mei b . en p .
Parrega, 30 Mei j .
Pingjum, 9 Mei j .
Poppingawier, 26 September j .
Rauwerd, 1 September j .
.Kien, 28 en 29 Augustus p.
Rinsumageest, 3 September j ,
Roordahuizum, 6 September j ,
Schiermonnikoog, 30 Mei j .
Slochteren, 5 en 6 Mei en 8 en 7 October j . p . en b.
Sîoitn, 16 en 17 September j .
Slijkaéurg, 12 April j .
Sneck, 4 Mei b. — 10 Augustus j . — 26 October b.
Sondel, 25 Julij j .
Stavoren, 5 October j .
Steggerden, 22 April j p» en b. — 19 Augustus j . en p.
Stiens, 5 Mei j . p. en b
Surkuisterveen, 18 Mei en 20 October j ,
Surig, 4 April j .
Terhorne, 26 Augustus j .
Ternaard, 24 Augustus j .
Tjum, 1 Mei b.
Tjummarum, 1 Junij j .
Ktenvioiukn,, 10 Mei en 25 October j .
pyouwenbmrt, 15 Augustus j .



Warm, 24 Junij j .
Warrega, 31 Mei j .
Jfrúdum, 15 Augustus j .
Wierum, 28 Junij j .
Wildemarkt, 1 Mei b. — 8 Mei p. — 19 Augustus j , en b .
Winschoten, 3 en 10 Mei b . — 27 en 28 Mei j . — SOSept.

en 1 October j , — 11 en 18 October en 1 November b.
Wrimum, 30 en 31 Mei j .
TVirdum, 10 Augustus j ,
Jf itmarssum, 4 Mei b. — 1 Augustus j .
Wohega, 12 Mei j . — 17 September j . e n p . — 21 Octob. b .
Trommels, 30 Augustus j .
Tforkum, 8 Mei b . — 8 September p.
Woudsend, 13 October j .
Wijckel, 31 Mei j
I7st, 31 Mei en 23 October j .
Zuidlaren, 11 Mei ea 19 October j . p . en b.

VOORNAAMSTE WEEKMARKTEN
IN

Friesland.

Maandag, Franeker, Joure, Koudum en Makkura.
Dingsdag, Sneek.
Woensdag, Dokkum, Gorredrjk, Harlingeo en Lemmer,
Donderdag, Bolsward.
Vrijdag, Leeuwarden en Workum.
JZaturdag, Heerenveen en Stavoren.



© R D E
VAN HET

AFVAREN DER TREKSCHUITEN.

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

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

Van Leeuwarden naar Bolsward, des morgens te 9 en des
namiddags te 4 ure, en bovendien des vrijdags nog te 1
w e ; 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 Botsward naar Leeuwarden, des morgens te 9 eu des
namiddags te 4 ure, en des vrijdags morgens te 3 eu te 9
ure. Van den 1 December tot den 1 Maart alleen des mor-
gens te 9 ure; docli des donderdags namiddags ook te 4
ure en des vrijdags morgens te 3 ure.

Van Leeuwarden naar Franeker, des morgens te 4 en 9
ure, des uadeiniddags te 1 en 4 ure; doch van den 1 De-
cember tot den 1 April des morgens te 4 ure niet. Des
vrijdags namiddags vaart Ie 3 ure nog een pakschip.

Van Franeker naar Leeuwarden, van den 1 April tot den
1 December des morgens te 5 en 8 uur, des middags te 12
en des namiddags te 4 uur; bovendien des vrijdags morgens
te 4 ure een extra schip en alsdan te 7 in plaats van te 8
ure. 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 1 Maart des morgens te 9 , des namiddags te 4 en des
dingsrlags morgens te 4 ure.

Van Sneek naar Leeuwarden, des morgens te 4 en 9 , des
middags te 12 en des namiddags te 4 ure; dooh van den
] December tot den 1 Maart des morgens Ie 9 eu des na-
middags te 4, ec des vri.jda.gs morgens te 4 en 9 uur.



Van Franeker naar Harlingen, alle dageu, des morgens
te 7 en 9, des namiddags te 1, 4 en 7 uur , des donderdags
middags bovendien een schip te 12 uur; gedurende de win-
termaanden des morgens te 7 en 9 , des middags te 12,
des namiddags te 2 en des avonds te 5 uur, en des duu-
derdags namiddag te 1 in plaats van te 12 uur.

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

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

des vrijdags te 8 en 2 en des zaturdags te 5 uur; vandeu
1 December tot den 28 Februarij des morgens te 6, en bo-
vendien des vrijdags avonds te 6 ; doch des zaturdags na-
middags te 2 en des avonds te 5 uur.

Van ïforkum naar Bolsward, des nademiddags te 1 en des
avonds te 6 uur, van den 1 November tot den 1 December
des namiddags te 1 en des avonds te 5 uur; van den 1 De-
cember tot den 28 Februarij des namiddags te 1 en vrijdags
bovendien des avonds te 5 uur, alsmede het geheele jaar des
morgens te 6 en 10, doch des donderdags te 6 en 8 uur.

Van fporkum naar Makkum, alle dagen, des middags te
2 uur, heen en terug, behalven des zaturdags.

Van Leeuwarden naar Hallum, van Mei tot November des
vrijdags twee schepen, te 2 en 4 uur; van November tot Mei
des vrijdags drie schepen, te 2 , 3 en 4 uur; de overige da-
gen een schip te 3 uur, behalve des donderdags te 4 uur.

Van Hallum naar Leeuwarden, van den 15 September tot
den 1 April des maandags, dingsdags, woensdags en za-
turdags morgens te 7, en des vrijdags morgens te 5 en 7
uur; van den 1 April tot den 15 September in plaats van
Om 7 te 6 uur; en des vrijdags te 5 en 6 uur.

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

Van Dokkum naar Leeuwarden, van den 1 September
tot den 1 April des morgens te 5 en 8 ; gedurende de win-
termaanden des morgens te 9 uur, des middags te 12 eix



des namiddags te 4 uur ; van den 1 ApriJ tot den 1 Septem-
ber de eerste schuit des morgens te 4 uur, vrijdags, gedu-
rende liet geheeie jaar, te 4 en 6 uur.

Van JJùkkum naar Koiiutn, van den 1 April tot den 1
September des morgens te 8 en des namiddags te 4 uur,
vervolgens het geheeie jaar door des morgens te 9 en des
namiddags te 4 uur.

Van Kollum «aar Dokkwn, het geheele jaar (uitgezonderd
zondags) des morgens te 9 en des namiddags te 1 uur.

Van IJonkum naar Sirobos, in Maart des morgens te 5 en
9, en des namiddags te î uur; van den 1 April tot ,}en l
Soptember des morgens te 5 en 8, en des namiddags ie L
uur ; van den 1 September tot den 1 November des morgens
fé 5 en 9 , en des namiddags te 1 uur ; van den 1 Novem'ier
tot den 1 Maart des morgens te 9 en des namiddags te 1 uir.

"Van Sirobos naar Uokkum, van den 1 Maait tot den .1
November des morgens te 8~, des namiddags te 12§endV;
avonds te 5 | uur; van den 1 November tot den 1 Mua.''
des middags te 12§ en des avonds te 5 | uur-, doch raoe-"
ten aldaar wachten tot dat de schepen van Groningen aan-
gekomen zijn.

Van Sirobos naar Groningen, van den 15 Februari] lot
dan 1 Muart des morgeus te 8, des namiddags te 12 en 4
uur; van den 1 Maart iot den 1 April des morgens te 4 en
8, des middags te 12 en lies namiddags te 4 uur; van deu
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 I
November des morgens te 4 en 8, des middags te 12 en
des namiddags te 4 uur; van den 1 November tot den 1
Deceniher des morgens te 8, des middags te 12 en des na-
middags te 4 uur; van den 1 December tot den 15 Februari}
des morgens te 8 en des middags te 12 uur.

Ván Groningen naar Strobos, van den 15 Februari) tot
den i Maart des morgens te 8 , en des namiddags te 1 en 3
uur; van den 1 Maart tot den 1 November des morgens te
4 en 8 en des namiddags te 1 eti 3 uur; van den 1 Novem-
ber tot den 1 December des morgens te 8 en des namiddags
Ie 1 en 3 uur; van den 1 December tot den 15 Februarij
des morgens te 8 en des namiddags te 1 uur, en des dings-
tUigs en vrijdags ook een te 2 uur.



L E G P L I A T S E S r

BEK

S C Iï E P E N,
welke des I)ingsdags en Vrijdags te Leeu-

warden afvaren , benevens de tijden
van derzelver vertrek.

Aalzum bij de Hoeksterpobrt, vrijdag te 12 uur.
Akkerwoude en Marmerwoude op de Nieuweburen > letter Kj.

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

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

te 12 uur.
Baard bij de Deinumer Ziiipmarkt, F 25, vrijdag te 2 uur.
Bakkeveen, Haulerwijk en Ureterpjfco'p de jTuinen, A 243 ,

viijdag te 12 uur
J?alk over de Kelders, G 15, vrijdag te 11 uur.
Bartlehiem, Ontank en TPijns Bij de dubbele Pijp; K 3,

vrijdag Ie 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.
Beetgumermolen op de breedzijde van de Nieuwestad, E 42,

vrijdag Ie 1 uur.
Beetsterztvaag op het Vliet, L 59, vrijdag te l i j uur.
Bergum op de Tuinen , A 256, dingsdag eu vrijdag te 12 uur.
Bergumer NieuwstacC op de Tuinen , A253 , vrijdag te 12 uur»
Berïikum bij de Waeze, G 283 , dingsdag te 1 en vrijd. te 2 uur.
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Sirdaard bij de Waa^, vrijdag te 1§ uur.
Bira'aard aan de tVansv/erderzzjde bij de Waag, vrijdags te

1 uur.
jskssian op de Yleeschmarkt, F 17, vrijdag te 2 uur.
jSlija en Lichiaard bij de Amelandspi.jp , K. 9, vrijdag te 1 uur.
Boornbergen met Smallene.
Bozum op de breedzijde van de Nieuwestad, E 11 , vrijdag

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

te 2 uur.
Brantgum en TT'aaxens bij de Hoeksterpoort, K 173, vrij-

dag te 12 uur.
Britswerd op de Vleescbniarkt, F 5 , vrijdag te 1 uur.
Britsum op de Vleeschmarkt, F 2, vrijdag te 12 uur,
Buiienpost bij de Sacramenlslraat, K 18, vrijdag te 12 uur.
Burum, Munmkeiijt en Visvliet aan de Nieuwe Kaai bij de

Tuinsterpoort, vrijdag te 12 uur.
Vantumawoude bij de dubbele Pijp, A 78, vrijdag te 12

uur.
Deernsum bij de Deinumer Zuipmarkt, F 27, vrijdag te 1

uur.
J)einum op de breedzijde van de Nieuwestad, E 31 , vrij-

dag te 2 uur
JJragten op te Tuinen, B 67, dingsdag te 11 en vrijdag te

12 aar.
Driezum aan de dubbele Pijp, A 67, vrijdag te 12 mir.
Drogeham, Kooten en Kootsleriille voor de Sacramentstraat,

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

dingsdag Ie 1 nar met een , en vrijdag te 1 en 3 anr met
twee schepen

Ee bij de Hoeksterpoort, K 179, vrijdag te 1 nar.
Eernsum op het Vliet, L 57, vrijdag te 12 uar.
Eestrum bij de Meervischbanken . I 339, vrijdag te 12 unr.
Egum met Idaard.
Elslo met Gorredijk.
Enqdum en Franjeburen op de Nieawestad , E 20, vrijdag

ie 1 uar
Engwiuum tusschen de dubbele Pijp en Hoeksterpoort, vrij-

dag ie 12 um\
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Enkhuizen op hel giool Schaveuek, na en dac; doch goe-
deren kannen met f Isl verzonden worden.

Ferwerd bij de dubbele Pijp, A-72 , dmgsdag te 12 en
vrijdag Ie 1 à 2 titir.

Finkum bij de Amelandsprjp, K. 10, vrijdag te 12 aar.
Follegaasterbrug met JLtminer
Garijp op de Tuinen, A 244, Vrijdag Ie 1 unr;
Genum, Janum en les/urn over de Kelders, G 11, vrijdag

te 2 uur.
Giekerk op de Nieawebnren, K 184, vrijdag te 1 arir,
Gorredijk, .Lippenkuizen , Korte en T^angezwaag, O/deber—

koop. Makkinga, Oosierwotde en Ehlo op de Ttiinen, A
199 , dingsiag Ie 11 en vrijdag te 12 uur.

Groninger Opeinde met Surhuisterveen.
Gronw op de Tuinen, B 88, woensdag en vrijdag te 1 nar.
Hallumer-hKreweg en Hallumer-koek bij de Vischmarkt, B

12 , vrijdag te 12 uur
Hanlwn en Hanlumhuizcn tusschen de dubbele Pijp en Hoek-

sterpoort, K 177, vrijdag te 12 aar.
Hardegarijp en Tie/jerk bh de Vischmarkt, A 266, vrijdag

te 12 uar
Haskerhorne met Joure
Harderwijk met Bakkeveen.
Jleeg en Hommerts op de Waeze, C 274, vrijdag te 11 aar.
Mommerts met Heeg
Huis ter Noord, Heester geest, Oudwoude en Kollumerzwaag

bij de Meelbrag, A 258, vrq'dag te 12 aur.
Hijlaard op de Nienwestad, E 18, vrijdag te 2 aar'
Hinde/open met Stavoren op de Tweebaksmarkt, C67, vrij-

dag te 12 nar.
Holwerd en IVaaxens bij de dubbele Pijp, K 6, dingsdag

en vrijdag te 12 uur.
Hoogebeintum bij de dabbele Pijp , A 70, vrijdag te 1 unr.
Hoornbrug met Dronrijp.
Huins op de Nieuwestad, E 3 1 , vrijdag te 2 nnr.
Hijum over de Koornmarkt, B 14, vrijdag te 12 uar.
}daard en Egum op de Waeze, D 43 , vrijdag te 1 nar.
Idskenhuizen met hangvieer.
leslum mei Genutn
Jacvbi Parochie (St.) o\< de Kelders, 1135, vrijdag te 1 aur.



12

Janum met Genunt.
Jansga (S(.) met Heerenveen.
Jelium op de Nieuwestad, E 47, vrijdag te 2 uur.
Jelsum bij de Tontjepijp, G 2, vrijdag te 12 uur.
Jorwerd op de Nieuwestad, E 35, vrijdag te 3 uur.
Joure en Haskerhorn op de Tuinen, B 85, dingsdag te 11

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

Jousenburen bij de Brol, B 27, vrijdag Ie 1 uur.
Jousv/ier met Metzlawier.
Jutrijp met Oosterzee.
Knijpe met Heerenveen.
Kollum, Augsbuur of Lutkewoude bij de Vischmarkt, 1338,

vrijdag te 12 uur.
Kollumerzwaag met Wresteinde.
Kooien en Kootsterúlle met Drogeham.
Kornjum op de Kelders , -H 3 3 , vrijdag te 12 uur.
Korlehem met Hindelopen.
Korte- en Langezv/aag met Gorrtdijk.
Kouduin m«t Hindelopen,
Langweer, Idskenhuizen en 5t. Nikolaasga bij de Paarde-

pij p , D 48, vrijdag te 11 uur.
Lemmer. Zie Veerschepen.
J^eije bij de Vischmarkt, I 3 , vrijdag te 12 uur,
Lichlaard met Blija.
lÂoesens bij de Hueksterpoort, vrijdag te 11 uür.
Upoenhuizen met Gorrtdijk.
Lutkewoude met Kollum.
Lutkewierum mei iJien.
Makkinga met Gorredijk.
Makkum bij de Kettingbrug, G 7 , vrijdag Ie 12 uur.
Mantgum op de Nieuwestad, E 7 , vrijdag te 1 uur.
Marrum lusschen 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.
Marssvm op de ISieuwestad, E 49 , woensdag te 1 en vrij-

dag te 2 uur.
Mmaldum op de Nieuwestad, E 33, dingsd en vrijd. te 1§ uur.
Metzlamer en Jouswier bij de Hoeksterp. K. 176, vrijd. te 11 uur.
Madam mei Heerenveen.
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Minnertsga en Luctm bij de Bro!, C 17, vrijdag te 12 tiuri
Morra bij de Hoeksterpoort, A 65, vrijdag te 11 uur.
Munnekezijl met Burum.
Murmerwoude met Akkerwoude.
Nes en Terhorne met Akkrum.
Nikolaasga (St.) met Langweer.
Nieuwe Bildtdijk bij de Koornmarkt, I 10, vrij n'ag te 12 uur.
Nieuwe Bildtzijl bq de Koornmarkt, I 4 , vrijdag te 12 uur.
Noordwolde met Gorredijk.
Noordend bij JJrijtgaard op de Waeze , D 44, vrijdag te 1 uur.
Ni/kerk bij de Hoeksterpoort, A 11, vrndag te 11 uur.
Nijewier bij de Hoeksterpoort, niet geregeld.
Otnkerk bij de Meel brug, A 260, vrndag te 1 uur.
Oldeberkoop met Gorredijk.
Oldeboorn op de Tuinen, B 8 1 , vrijdag te 12 uur.
Olterterp met Smalhnie.
Ontank met Barilehiem.
Oosterend op de Vieeschmarkt, F 10', vrijdag Ie 3 uur.
Oosttrlittens op de Deinumer Zuipmarkt, F 24, vrijdag te

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

Oostermeer op de Tuinen, A 245 , vrijdag te 12 uur.
Oosterwierum op de Nieuwestad, tussehen de Lange- en

Nieuwepijp, E 12, vrijdag te 1 | uur.
Oosterwolde mei Gorredijk
Oosterzee en Jutrijp op het Noordvliet, M 5, vrijdag te 12 uur.
Oudega in SmaUingerland op de Tuinen, B 73, vrijdag te 12 uur.
Oude- en Nieuwehaske inet Heerenveen.
Oude Bildtdijk onder St. 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 iVorkum
Poppingawier op de Vieeschmarkt bij de Langepijp, F 7 ,

vrijdag te 1 uur.
Haard in Wesidongeradeel op de Nieuweburen, K 184,

vrijdag te 2 uur.
Raard of Rauwerd over de Waag, G 11, vrijdag te 1 uur*
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iîien op de Vleeschmarkt, F 12 , vrijdag te 1 uur.
limsumageest bij de Amelaudspijp, R 13 , dmgsdag en vrij-

dag te 2 uur.
üoodkerk op de Nieuweburen, K 197, vrijdag te 1 uur.
Roordahuizum op de Waeze, L) 42, vrijdag te 1 uur.
Roltevalle op de Tuinen, A 220, vrijdag te 12 uur.
Hijperkerk op de Nieuwe buren, K. 186, vrijdag te 1 uur.
Scharnegoutum met Sneek.
Schoot met Heerenveen.
Sloten, Tjerkgaast, 0'rijckel en Taekezijl over de kelders,

C 14, Vrijdag te 11 uur.
Smallenie en Boornbergum op de Tuinen, B 05, dingsdag

en vrijdag te 12 uur.
Stavoren met Hindeloopen*
Steenwijk met Heerenveen.
Stiens bq de Amelandspijp, K 11 dmgsdag en vrijdag te 2 uur.
Strobos op het Vliet, L 61 , vrijdag te 12 uur.
Suameer op de Tuinen bij de Meelhrug, A 255, vrijdag te 12 uur.
Suawoude op de Turi'markt, B 63, vrijdag te 1 uur.
Surhmslerveen en Groninger Opeinde op de Tuinen, A 251,

vrijdag te 12 uur.
Surkuizum met Augustinusga.
Sv/ickum op de Waeze, ü 44, vrijdag te 2 uur.
Taekezijl met Sloten.
Terhorne met Akkrum.
Ternaard bij de Hoeksterpoort, A 54, vrijdag te 12 uur.
Teroele met Langweer.
Tersool op de Vleeschmarkt, F 4 , vrijdag te 1 uur.
Tietjerk met Hardegari/p, <
Tjerkgaast met Sloten»
Tjummarum bij de Duconiartenapijp, E 50, vrijdag (e 1 uur.
Twijzel tusschen de Vischmarkt en Ainelandsjjqp, 1 33 ï ,

vrijdag Ie 12 uur.
Tzum op de breedzijde van de Nieawestsd, E 30, vrijdag

te 1§ uur,
Ureterp met Bakkeveen,
Valom bij de Meelbrug, A 259, vrijdag te 12 uur.
f eenklooster met' Huis ter Noord,
Veenwoudm bij de Amelandspijp, A 90, vrijdag te 12 uur.
f^eenwQudstenval bij de Amelandspijp, A 91 , vrijdag te 12 mr.
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Visvliet met Burum.
J^rouwenbuuri over de Koornmarkt, I 8 , vrijdag te 12 titir,
tf^aaxens met Holwerd.
Wanswcrd bij de Tontjepijp, vrijdag te 12 mir.
Jfrarrega op de Tuinen, A 201, dingsdag te 1 en vrijdag te

2 uur.
Wartena op de Tuinen, B 91, dingsdag en vrijdag t e l tiur.
Weidum op de Nienwestad, E 29, dingsdag en vrijdag te 2 uur.
Welle met Heerenveen
ffesterçeest met Huis ter Noord.
JF'esteinde en Kollumerzv/aag bij de Amelandspijp, K 16,

vrijdag te 12 uur.
Wier op de Deinamer Zaipmarkt, F 29, vrijdag te 12 nnr»
Wïerum tnsschen de Vischraarkt en Amelandspijp, A 263 .

vrijdag te 12 uur.
Winsum op de Nieuwestad, E 22 , vrijdag te 2 unr,
JV/rdum op de Waeze, G 25, vrijdag te 1 uur.
Wolvega op de Waeze, D 40, vrijdag te 11 nar.
Jf^ommels op de Deinamer Zuipmarkl, F 22 , vrijdag Ie 3 anr.
JVorkam bij de Kettingbrug, G 4 , vrijdag te 12 uur.
Woudsend hï\ de Brol ,G 22, vrijdag te 11 uur.
Wijckel met Sloten.
Wijns met Bartlehiem
Wijtgaard op de Waeze, D 4 1 , vrijdag te 1 nar.
ylst en Enkhuizen bij de Langepijp, G 13, vrijdag te 3 unr.
Zuidhoek onder Vrouvtenhuurt bij de Vischmarkt, B 2 2 .

vrijdag te 12 nar.
Zwartveen met Groningen.



Het afvaren der voornaamste

T E E R - EN V R A C H T S C H . E P E N .

Van Leeuwarden op Amsterdam woensdag en zatnrdag,
en van St. Nikolaas tot St. Pater alleen des zaturdags; ligt
aan den Steiger bij de Tuinsterpoort.

Van Amsterdam op Leeuwarden woensdag en zaturdag,
's avonds een uur voor boomklokluiden ; van tien 7 Decem-
ber tot den 21 Februari) alleen zaturdags; ligt op het water
over de dubbelde Worststeeg

Van Leeuwarden op Groningen zattirdag middag te 12
imr; ligt aan de Nieuwe Kaai bij de Tuinsierpoort.

Van Groningen op Leeuwarden woensdag middag te 12
nar; ligt buiten de A poort.
"Van Leeuwarden op Kampen, Deventer ea Zutphen ongeregeld.

Vau Leeuwarden op de Lemmer dingsdag morgen te 9 en
vrijdag avond te 9 aar, en van den 12 Kovember tot den
12 Febrnarij alieen .vrijdags; ligt aan de INieuwestad voor
het Lemster Veerhais.

Van de Lemmer op Leeuwarden maandag en donderdag,
en van den 12 November tot den 12 Febr. aïleeu donderdags.

Van Leeuwarden op Rotterdam maandag; neemt mede naar
Haarlem, Leiden, 's Gravenhage, Delft, Gouda, Schiedam
enz ; te bevragen bij deu Commissaris JOIUUTS, op den
Grachlswal

Van Leeuwarden op Zwol vrijdag te 2 uur, alleen van den
1 April tot den 6 December; ligt aan de Nieuwe Kaai bij
de Tninsterpoorl.

Van Leeuwarden op Zaandam niet geregeld, ligt bij de
Tninsterpoort

Van Bolsward op de Joure alle morgens te 8 nnr ; neemt
vrijdags mede naar Heerenveen.

Van Bolsward op de Lemmer vrijdag morgen te 10 aar.
Van Bolsward op Makkum aliè morgens te 8 en middags

te 2 uur
Van Vokkum op Amsterdam vrijdags, eD terug woensdags,

telkens om de veertien dagen
Van Vokkum op Sneek donderdag namiddag te 4 uur.
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Van Sneek op Dokkum dingsdag avond ie 7 uur.
Vati Franeker op iSneek aiie morgens te 10 uur.
Van Sneek op Franeker alle morgens ta 10 uur.
Van ïîarlingen op Amsterdam alle dage», uitgezonderd

van den 12 November tot den 12 Februari], alsdan driemaal
in dy week, des dingsdags, donderdags en zalurdags, zijude
de uren van afvaren de volgende :

Van den 1 Januari) tot den 1 April alle morgens te 9 uur.
» » 1 tot den 16 April te 6 uur.
» » 16 April tot den i Mei te 5§ uur.
» » 1 tot den 16 Mei Ie 5 uur,
» » 16 Mei (ot den 1 Jnnij te 4J U'ir.
ii » 1 Juni] tot den 1 Augustus la 4 uur.
» » 1 tol den 16 Auguslus te 4 i uur.
» » 16 Augustus tot den 1 September te 5 uur.
» » 1 tot den 16 September te 5|- uur.
» » 16 September tot den 1 Octobei te 6 uur.
» » 1 Oclober tot den 1 Januari] te. 9 uur.

Van Amsterdam op Harlingen alle dagen, uiîgezonderd
van den 12 November tot (Jen 12 Febniaiij, alidau maan-
dag , woensdag en zaturdag , des avonds een trar voor
boomklokluiden, op de Texelsche Kaai.

Van Harlingen op Groningen, om de 14 dagen, donder-
dags middags te 12 uur

Van Groningen op Harlingen. om de 14 dagen, donder-
dags middags te 12 anr

Van Harlingen op Ulakkum woensdags te 12 en zaturdags
te 11 uur.

Van Harlingen op W'orkum woensdags te 11 uur.
»
»

»
»

»

Sexbierum
Pietersbierurn »
Tjummarum »
Oosterbierum. »
Minnertsga »
Achlum »
Kimsvierd »
Arum »
Pingjum

•zaturdags te 11 uur.
Bohward maandags, woensdags

Q
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Van Heerenveen op Amsterdam vrijdags te 4 Uur.
Van Amsterdam op lleerenveen om de 14 dagen rîiiigsd.l2uur.
Van Jleertnveen op Groningen zaturdags te 12 uur.
Van Groningen op Jieerenveen woensdags te 1 uur.
Van Beerenveai op Leeuwarden maandags en donderdags

te 9 uur, diugsdags en zalurdags te 12 uur
Van Leeuwarden op Heerenveen maandags te 10 uur, dings-

dags, donderdags en vrijdags te 12 uur , op de Tuinen.
Van îlindelopen op Amsterdam vrijdags morgens te 9 uur.
Van Amsterdam op îlindelopen maandags avonds, een uur

voor booraklokiuiden
Van de Lemmer op Amsterdam alle avonden te 8 uur, na

het aankomen der Postwagens ; doch van den 12 November
tot den 12 Februari) diugsdags, donderdags en zaturdags.

Van Amsterdam op de Lemmer alle avonds, een uur voor
boomidokluiden, bij de Siijpsteenen, van den 12 November
tot den 12 Februarij m'aandags, woensdags en zaturdags.

Van de Lemmer op Enkkuizen en Karxpcn dingsdags en
zaturdags avonds te 8 mir.van den 12 November tot den
12 Februari] alieen zaturdags

Van de Lemmer op Groningen zondags, dingsdags, don-
derdags en zatardags, terstond na de aankomst van den
Bsurtnian op Arasterdam; doch van den 12 November tot
den 12 Febrttarij zondags niet.

Van Groningen op de Lemmer maandags, woensdags,
vrijdags en zatardags namiddags te 2 «ar, van den 6 De-
cember tot den 15 Februari] zatardags niet; van den 12
November tot den 15 Februari] varen er geen kaperschepen.

Van .Sneek op Aimkrdam diugsdags, donderdags en za-
tardags avonds ta 10 uur.

Van Amsterdam op Sneek van den 1 Maart tot den 6 De-
cember dingsdags, donderdags en zaturdags , van den 6
December tot den 25 December woensdags en zatardags,
van den 25 December tot den 1 Maart alleen zatardags
avonds, een uur voor boomkloklaiden, op het water bij den
Dam.

Van .Sneek op jEnkhuizen dingsdags avonds te 7 uar.
Van Sneek op Groningen dingsdags en vrijdags te 12nar.
Van Groningen op .Sneek maandags en vrijdags middags

ie 2 uur.
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Van Sneek op ITarhngen des morgens fe 10 auv.
Van Har tingen op Sneek des morgens te 10 nru\
Vau Sneek op de Lemmer, maandags, woensdags, don-

derdags, vrijdags en zaturdugs des morgens Ie 10 en des
dingsdags morgens te 11 uur.

Y»n Sneek op Bohward des morgens te 7, desnamidrf. te
2 en duiiJerd. morgens te 5 uur.

» Joure des morgens te 8 en des namiddags
te 2 nar.

» Kuinder en .Blo/bijl dingsd. midd. te 12 aar.
v jjangweer ilingsdags namiddags te 3 en

vrijdags te 2 utir
. » Oldemarkt dingsdags namiddags te 2 aar.

» Rotterdam woensdags voormidd, te H a a r .
» Steenwijk dingsdags middags te 1 uur.
» Woudeend dingsdags en viijdags des na-

middags te 2 nur.
» Zwol woensdags morgens te 10 nar.
» Balk liingsdags voormiddags.
» Vragtcn »
» Gorredijk »
» Heeg »
» JHeerenveen »
» Hindelopen »
» Koudiwn »•
» Makkum »
» Sloten t>
» Stavoren »
» Yht »

Van Stavoren op Amsterdam vrijdags morgens te 9 uur.
Van Amsterdam op Stavoren maandags avonds.
Van Workum op Bnkhuixen en Amsterdam dingsdag en

zalurdag te 9 uur; doch vau den 4 December tot den 1
Maart alleen vrijdags morgens te 9 uur.

Van Amsterdam op W^orkum dingsdags en donderdags
des avonds te 6 | en in den winter ie 3§ uur, van den 4
December tot den 1 Maart alleen maandags avonds.

Van ff^orkum op Leeuwarden donderdags morgens te 6 uur.
Van Leeuwarden op Workum vrijdags middags te 12 UUÏ

bij de Kettingsbrtig.
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Van Workum op Balk vrijdags namiddags te 2 uur.
Van Balk op Workum vrijdags morgens te 4 uur.
Van Workum op Hindelopen dingsdags, donderdags en

zaturdagi des morgens te 8 uur.
Van Hindelopen op Workum maandags, woensdags en

vrijdags morgens.
Van If-orkuin op de Joure woensdags middags te 1 en

vrijdags middags Ie 12 uur.
Van de Joure op Workum diugsdags en zaturdags te 10

uur.
Van Workum op Koudtan maandags en vrijdags middags

te 2 uar.
Van Koudurn op Workum maandags en vrijdags morgens

te 7 uur.
Van Workum op de Lemmer maandags middags te 12 uur.
Vau (ie Lemmer op Workum dingsdags te 10 uur.
Van Workum op Sneek maandags en donderdags middags

te 12 uur, van den 4 December tot den 1 Maart aileea
maandags.

Van Sneek op Workum dingsdags en vrijdags te 12 aur;
van der. 5 December tot den 1 Maart alleen dingsdags.

Van Workum op Gaast vrijdags voormiddags.
» Hetuáum »
» Molkwcrufti »
}> Wünia »

Stoomvaart van-Ilarlingen naar Enkhuizen
en Amsterdam.

Van Harîingen naar Enkkuizen en -Amsterdam zondags,
woensdags en vrijdags des morgens te 8 uur.

Van Amsterdam dingsdags, donderdags en zaturdags, aan
de Nieuwe Stads Herberg.

Prijzen der Plaatsen: Paviljoen of 1 Kaiait f 9, 00.
2 t- » 6,00.
3 - » 3,00.

Kinderen beneden de 10 jaren betalen halve vracht.
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Barga van Ilarlivgen op Iieeuwarden.

Vertrekt een nnr na de aankomst der Stoomboot te Har-»
lmgen , en van Leeuwarden des morgens Ie 3 uur.

lnforirtaticn zijn te bekomen-bq den Logementhouder
C. PÜLLE, in het Wapen van Friesland, waar de Barge
aivaart.

Vracht van ÏWlúigen naar Leeuwarden.
Paviljoen ƒ 1 , 50. 1 Roef/ 1, 20. 2 Roef f 0 , 80.

Kinderen beneden de 10 jaren betalen halve vracht.

- —«tóï££2e»« .

POSTKANTOOR TE LEEUWARDEN.

He! Kantoor in"de Tîeijerstraat is dagelijks geopend : voor
liet aanteekenen en frankeren der brieven, gelijk mede voor
de geldverzendingen?, van des morgens 10 tot 12, des na-
middags van 2 tot 2i en des avonds van 8-J tot lOjuur; met
uitzondering nogtans, dat 's namidd>gs en 's avonds geene
geidverzendingen worden aangenomen of uitbetaald. — De
brieven naar Sneek, welke Post 's namiddags te 2^ uur
vertrekt, moeten vóór 2 ure in de Bus aan het Kantoor
zijn, wijl de Bus aan het Huis van Burgerlijke en Militaire
Verzekering niet anders dan 's avonds te 10 uur wordt ge-
ledigd. Voor brieven naar Holland, Overijssel, Gelderland,
Groningen, Oost-Vrieslcmd. Drenthe, Harlingen en buiten-
lands, welke aan creene gedwongene frankeringen onderhe-
vig zijn, zal de Brievenbus aan het Postkantoor 's avonds
precies te 11 ure voor de laatste maal worden geledigd.

De afgifte der brieven geschiedt des avonds een ha!f uur
na de aankomst van den Hollandschen Post.

O,n Zon- en Feestdagen is het Kantoor alleen des middags,
van 12 tol 1, en des namiddags van 2 tot 3 ure geopend,
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BIJZONDERE BEPALINGEN.

1. Hel is verboden, Goud of Zilver in de brieven te
sluilen; echter uecnit het Postkantoor Gouden en Zilveren
Muntspecien aan, waarvan, belialve het zegel, 5 pCt. der
waarde beiaaid moet Worden , hoe verre de plaals ook zrj,
waar meij zulks heen wil zendeu, echter niet buiten het
Kouingirjk.

2. Journalen en Nieuwspapieren kunnen tegen betaling
van 1 Cent, Trjdiverken en gedrukte vellen à 2 Centen per
vel, onder kruisbanden, in het Koningrijk verzonden wor-
den.

3. Brieven, weike gefrankeerd moeten worden , bij den
enkelen briei', voor :

België, 45 Centen.
Engeland. 50 Centen.
Spanje, Portugal, 95 Centen.
Denemarken , Zweden , Noorwegen, 50 Centen»
Oostenrijk, Turkije, 50 Centen.
Oostenrijks Ilalie, aan deze zijde van de rivier de Po,

55 Centen.
Italië, aan gene zijde van de Po, 80 Centen.
4. De aangeteekende Brieven en Geldartikelen moeten

door de geadresseerden, op gegeven berigt, in persoon of
door iemand bij procuratie worden afgehaald.

5. De Brieven worden aan het Postkantoor niet uitge-
deeld, maar door de Brievenbesteliers aan de buizen rond-
gehragt, uitgezonderd die, weike aangeteekend of aan
eenige civiele of militaire Autoriteiten geadresseerd zijn.

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

7, Diegenen , welke eenig onderrigt verlangen of reclames
ten aanzien van do dienst roogten hebben, kunnen zich
vervoegen aan hel Kantoor; dewijl de Directie trachten zal,
het Publiek in alles te voldoen eu de geregelde Correspon-
dentie zoo veel mogelijk te bevorderen.
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Diligences, Vrachlwagens en

Pestbuilen.

Van Leeuwarden op iïwol alle dagen, rijdt af voor het
Logement de Nieuwe Doelen, bij L.BKUGELAAR, 's morgens
te 8ï ure.

Van Leeuwarden op Groningen alle morgens te 7 ure;
doch van den 1 Oclober tot den 1 April des morgens Ie 9
ure ; rijdt af voor het Logement hel Wapen van friesland,
bij C. PKLLE.

Van Groningen op Leeuwarden, des morgens te 6 ure;
doch van den 1 October tol den 1 April 's morgens te 9
ure ; rijdt af voor het Logement de Zwaan, bij VAN' DIJK.
Vracht voor ieder persoon ƒ3,70. Mindere afstand, per
uar ƒ0,30. Voor kinderen beneden de 3 jaren i , en be-
neden da 6 jaren § der vracht.

Van Leeuwarden op Strobos 's middags te 2 ure; rrjdt af
voor het Logement het wapen van friesland. Deze dienst
begint den 15 Maart en eindigt den 15 October.

Van Leeuwarden op de Lemmer 's middags te i ure, van
den 1 April tot den laassten October ; rijdt af voor het Lo-
gement het wapen van friesland.

Van de Lemmer op Leeuwarden, rijdt af een half uur na
het aankomen des Beurtniatis van Amsterdam, voor het
Logement de.Wildeman, bij H. LE HEUX.

Van Workum op Hindelopen., vrijdags morgens te 8 ura
een wagen op àen Beurt man.

Van Leeuwarden, op het Ilecrenvccn, vrijdags namiddags
te 4 ure; rijdt af op den Wirdumerdijk, voor het Logement
de F alk.
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POSTBODEN.

Voor de Grietenij Bctarderadeel.

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

Voor Tieijerksteradeel.
Naar Hardegarijp, Bergum, Suamcer en Garijp 's mid-

dags te 1 uur, bij den Bakker FHANTZEN op degïuinen,
door de Bergumer Schippers.

JNaar Bergum, 's morgens te SjUur," bij sden Kastelein
ZIX-STKA bij de Hoekslerpoort.

Voor 't Bildf.
Maandag, woensdag en vrijdag briefverzending eri;pak-

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

Foor Leeuwarderadeel.
Naar Jelsum, Cornjum, Britsum, Stiens, Finkunî en

Oude Lei/e siie dagen, 's middags te 2 tsurj, in ket Klein
Wagentje bij de Vrouwenpoort. INeemt, bij gesloten water,
ook vjachtgoederen mede.

Engehim, Bectgumertnolen, Beetgum, Dijhsterhuizen en
Marssiim, diiigsdag en vrijdag te 2 uur, in het Klein Wa-
gentje bij de Vrouwenpoort.

Van Dokkum naar Bornwerd, Fcrudgum, Brantgum,
Waaxens, Hoiwerd, B/i/a en het eiland AmeJand', bijkans
alle dagen ; doch vast 's maandags , woensdags en zaturdags
te 3 ure, bij PETRUS SIÎURMANS bij de Aa'sunierpoort.

Naar Nijawier, Nijkerk, Metslawier, Morra , Ee , Oosfrum,
Paesens, het eiland Schierinonnikoog en de Nieuwe Zijlen,
alle dagen, 's morgens te 8 uur, bij PliTRUŝ SuirnMANs bij
de Aalsuraerpoort.

Naar Drie:.um, Damwoude, Akkerwoude en Pinsumagee.it
îs er ' alle dagen gelegenheid bij de Wed, MEUER , bn de
Woudpoüit, 's morgens te 9 uur.
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DE ONDERGANG

D E R

FRIESCHE V R I J H E Ï B .

Onder de drijfveren, die krachtig op den mensch wer-
ken, hem dringen lot inspanning en opscherping van alle
zijne ligchaamskrachten en zielsvermogens, tot opofferingen
en ontberingen hem bereidwillig maken, zijnen moed ont-
vlammen en hem alle gevaren doen trotseren, komt voor-
zeker eene eerste plaats toe aan de liefde tot vrijheid.

De merkwaardigste gebeurtenissen, waar de Geschiedenis
van gewaagt, zijn daaraan haren oorsprong verschuldigd.
Geringe volken zien wij, door vrij heidsliefde aangedreven,
tegen magtige overheerschers opslaan en met onverschrok-
kenheid eenen strijd aanvangen, waarin, door de gebrekkig-
ste hulpmiddelen, de verbazendste uitkomsten worden daar-
gesteld. De liefde tot vrijheid deed eens Griekenland der
Persen overmagt weerstand bieden en tegen tienmaal talrijker
legerbenden overwinnend de wapenen voeren. Door vrij-
heidsliefde Ibezield, waagden onze voorouders den strijd
tegen den lipaanschen dwingeland, offerden met geestdrift
goed en bjkïed gedurende tachtig jaren op, ontwikkelden



oene kracht, (iî-2 r;e wereld deed verstommen , en ontwron-
gen het zwakke Nederland aan Spanje's reuzenarm. — Niet
toch ÎOO zeer aan vaderlandsliefde schijnen die gebeurtenis-
sen te moeten toegeschreven worden, aïç wel aan de zucht
cm in het Vaderland in vrijheid te leven ,\ van alle vreemde
dwingelandij ontslagen. \

Boven andere volken, zijn de Friezen door hunne liefde
tot vrijheid beroemd geworden. De naam van Wnje. Fries
was van oudsher hun eerotîtel, waarop zij bovea alles trotsch
en naijverjg v/aren; en hunne daden hebben meermalen het
zegel gedrukt op do woorden, door hen toegevoegd aan
A l b e r t v a n Be ij e r e n , Graaf van Holland, als deze
hen onder zijne heerschappij zocht te brengen: » dat zij
liever als vrije Friezen wilden sterven, dan een uitheemsc^en
Heer dienen 1"

In de vroegste tijden, voor zoo ver de Geschiedenis reikt,
ziin de Friezen wel een' tijd lang door de Romeinen be~
heersclit geweest, en hebben zich vervolgens aan de niagt
der Franken moeten onderwerpen ; maar sints den lijd van
Ka rel den G r o o i e n hebben zij, ofschoon dikwijls door
roagtige vijanden aangerand, de vrijheid gehandhaafd, en
haar beschouwd ais hnn kostbaarst kleinood, als hunne
roemrijkste eerezuil, als den adelbrief van bet gansche volk.
En — toch zijn zij er eenmaal toe gekomen , om een vreem-
deling ais Heer te erkennen. Op het einde namelijk der
I5dc eeuw, in het jaar 1498, is de heerschappij over Fries-
land opgedragen, ja bijna opgedrongen, aan den Hertog
Alb r e e lat var. S a k s e n , die loen eerst door Westergoo
en later door geheel Friesland als Heer is gehuldigd.

Welk eene tegenstrijdigheid! Altijd hunnen roem er in te
stellen van vreemde overheersching vrij te zijn,—endezelve



sn te roepen. — Toen de EL'i'Êog , eeü jaar ie voren , aan-
zoek deed om de heerschappij , en allerlei middelen Ier
overreding aanwendde, had -men hem «net fierheid afgewe-
zen : en nu wordt hem aangeboden, wat vroeger op zijne
aanvraag geweigerd was. Was. dan. het volkskarakter eens-
klaps zoo geheel en al veranderd en als omgekeerd, dat de
vrijheid niet meer op prijs werd gesteld, en men als een
nietswaardig voorwerp versmaadde en van zich wierp, wat
voorheen beschouwd was afs een schat van onovertrefîeSijke
waarde ? Of hoe is liet anders veroorzaakt, dat een volk ,
boven anderen van vrijïieidsliefde doordrongen, het hoofd
voor eenen vreemden Heer heeft wülen buigen ?

Dergelijke vragen deed ik mij zelven, toen op deze ge-
beurtenis mijne - aandacht gevestigd werd. Overtuigd, dat.
men, tot kennis der Geschiedenis, en om er liet regie nut
en genoegen van te smaken, niet bij de enkele daadzakcsi
behoort te blijven staan , maar de oorzaken der gebeurte-
nissen moet pogen te doorgronden, wensclile ik het te
kunnen verklaren, hoe de Friezen er toe gebragt zijn, om
zoo geheel tegen hun karakter te handelen. Om dit te
onderzoeken, sloeg ik de Geschiedboeken van dit Gewest
op , met het gevolg, dat mij weldra zeer natuurlijk toe-
scheen , wat mij in den eerste» oogopslag zoo tegenstrijdig
was voorgekomen. Ik meende te zien, hoe door de wer-
king van driften en hartstogten, aan den loop der gebeur-
tenissen zulk eene rigling werd gegeven , dat de ondergang
der vrijheid î aarait ais van zelf is voortgevloeid. — în de-
volgende bladzijden zal ik dit pogen te bevestigen*
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De groote gebeurtenissen, die in de Geschiedenis het
meest onze aandacht tot zich trekken, 'komen niet eensklaps
en onvoorbereid tot stand. Het verleden\bevatte in deszelfs
schoot de zaden der toekomst. De lotgevallen der Volken
staan niet ieder op zich zelf, maar hangen met elkander
aaauw te zamen, als schakels van ééne keten ; grijpen in
malkaar, als de raderen van een uurwerk, van welk het
een door liet ander in beweging wordt gebragt. Op dat
verband dient naauwkeurig gelet te worden, dewijl dit veelal
de sleutel is tot een regt verstand der gebeurtenissen. —
Wij zullen daarom ook nu, uit de vroegere Geschiedenis
datgeen vermelden, wat met ons onderwerp ten naatiwste
schijnt zamen te hangen.

Bekend is het verhaal van den man, die op zijn sterfbed
zijne kinderen tot zich roepende, om hen voor het laatst
nog eens nadrukkelijk tot eensgezindheid te vermanen, eerst
aan ieder hunner één pijl gaf, met bevel dien te breken.
Dit viel allen gemakkelijk. Maar terstond daarop bood hij
hun een geheelen bundel pijlen aan, denzelfden last er bij
voegende; en om dezen te breken, — daartoe verspilde te
vergeefs de sterkste zijne kracht. Er is hierin eene waar-
schuwing opgesloten, wier verwaarlooxing door menig huis-
gezin en door menig volk zwaar is geboet. Ook van deu
ondergang der Friesche vrijheid is in bet veronachtzamen
van deze waarschuwing de kiem gelegen. Eensgezind, was
Friesland sterk en kon eenen magtigen vijand wederstaan.
Door onderlinge verdeeldheid verzwakt, werd het eindelijk
eene gemakkelijke prooi.

Reeds gedurende meer dan twee eeuwen, was dit Gewest



het tooneel van de hevigste twisten geweest, Gelijk in Gel-
da land de partijen der H e e c k e r e n s en B r o n k h o r s t e n
woedden, en Holland verteerd werd door de vernielende
onlusten der H o e k s c h e n en K a b b e l j a a u w s c h e n ;
zoo werd Friesland ontzenuwd door do partijschap der
S c h i e r i n g e r s e n V e t k o o p e r s . De oorsprong daar-
van is met geene zekerheid bekend. Sommigen willen, dat
het begin moet gezocht worden in eene oneenigheid over
zekeren voorrang bij een gastmaal; en waarschijnlijk zal ook
wel, gelijk van de meeste twisten, zoo van deze, eene nie-
tigheid de bron zijn geweest. Maar groot zijn dikwijls de
gevolgen van geringe oorzaken. Even als de bergstroom,
waarvan de bron naauwelijkskan opgespoord worden, allengs
in omvang en krachten toeneemt, tot dat hij eindelijk met
onwederstaanbaar geweld daarhenen bruischt en in zijne
vaart al wat hem voorkomt verwoest; zoo werd ook de ge-
noemde partijschap eenen verderfelijken stortvloed gelijk,
waardoor geheel Friesland overstroomd werd. Overal en
tot alle standen drong de verdeeldheid door. Stedelingen en
landbewoners, aanzienlijken en geringen, rijken en armen,
gloeiden alle van eenen gelijken haat, zochten alle het ver»
derf van hunne Iandgenooten; en naar men verzekert, steeg
de verbittering zelfs tot zulk eene hoogte, dat, in het begin
der 15de eeuw, door de V e t k o o p e r s het verschikkelijk
ontwerp gesmeed werd, om de S c h i e r i n g e r s geheel en
al uit te roeijen, zonder onderscheid van kunne en jaren,
vrouwen zoo wel als mannen, weerloozen zoo wel als die
de wapenen konden voeren, van het kind in de wieg, tot
der: naar het graf gebukten grijsaard!

Er werden wel nu en dan pogingen tot verzoening in het
werk gesteld; maar, mogt er soms al eenige toenadering



8

plaats vinden > liet was slechts voor korten tijd, en even ais:
of men zich daartoe alleen bewegen liet, om, door eene-
kcrlsloîîdige rust, uieuwe krachten te verzamelen, ten einde
elkander des is feller te bestrijden. Zelfs de bemiddeling
van den Duitschen Keizer, omstreeks het jaar 1492 door
sommigen ingeroepen, was niet in staat den vrede te her-
stellen. Zijn afgezant, O t t o v a n L a n g e n , Domheer te
Mentz, deed vele vraclitelooze moeite, om de verdeeldhe-
(len bij te leggen, on zag zieh ten laatste, toen bij zijn doel
bijna scheen bereikt te hebben, geheel Ie leur gesteld, Op
den eersten Januari] namelijk van het jaar 1494, waren, op
zîjae uitnoodiging, vele van de aanzienlnkslen van beide
partijen, doch meest van de S c h i e r in ger s, te Sneek op
een Gaarleger of Landsdag bijeengekomen, waar O t t o
lien poogde te bewegen, om gezamenlijk een' Potestaat
(toen de naam van den oppersten Bewindsman in Friesland)
te beöoeiiîeo, aan wien zij alle hunne twisten zouden onder-
werpen. Hij wees hen op den treurigen toestand, waarin
zij reeds zoo lang verkeerden; maakte hen indachtig aan de
schade, aan beide zijden geleden; sprak van hunne ledige
'velden, verwoeste buizen, gesneuvelde vrienden; en stelde
tegen dat alles de voordeelen en genoegens van den vrede
over. » Daarom," zoo eindigde hij, » vergeet uwe ver-
dceldheden. Kiest u een Opperhoofd, aan wien gij u alle
gelijkelijk onderwerpt, opdat hij de voogd en beschermer
zij van uwe vrijheid, eendragt en wetten. Kiest uit uw-
eigen volk e enen braven en onpartijdigen man, die uwe
«eden en inzettingen kent; met u in de vrijheid is geboren
en opgevoed, en u bemint uit aangeborene liefde."

Sommigen zijn van gedachte , dat het eerst van L a n -
g e n 's bedoeling was geweest, te bewerken , dat de Hertog.
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vat] Saksen tol P'otcstdai werd verkozen. Doch, hoe dit
zij, het is zeker genoeg, dat hij (welligt ziende dat dit
oogmerk toch niet zou bereikt worden) op de gezegde
wijze gesproken heeft. Zijne woorden maakten eeu' diepen
indruk. Men moest de waarheid daarvan erkennen, en werd
er door aangespoord om dadelijk tot liet kiezen van eenen
Polesiaat over te gaan : welke keus allergelukkigst was,
daar zij viel op Juw I J e t t e s D e c a m a , Heerschap te
Baard, een wijs, opregt, vredelievend en onpartijdig man.
Hem werden nog vier en twintig Regters toegevoegd, die
met hem over alle gewigtige zaken zouden beraadslagen en
uitspraak doen. — Indien dit een en ander algeraeene goed-
keuring had gevonden, dan zou Friesland waarschijnlijk
voor groote onheilen bewaard zijn gebleven.

Eenige der aanzienlijkste V e t k o o p e r s echter, hadden
geweigerd den Landsdag te Sneek bij te wonen, en weiger- -
den insgelijks, toen men daarop, hun ten gevalle, te JBols-
ward met hen bijeen kwam, de handelingen van den Sneeker
Landsdag te bekrachtigen' Het was vooral J u w J o n g h a -
m a, door wien dit bewerkt werd. Â!S woordvoerder van
zijne partij, verklaarde hij , dat men te Sneek tegen regt en
billijkheid gehandeld had, niet eenen Potestaaite benoemen,
terwijl zoo velen, die daar stemming in hadden, afwezig
waren; dat noch hij , noch zijne vrienden eenen Potestaai
wilden erkennen, eer men niet beter omtrent de zaken in
Friesland was overeengekomen; en dat hij in geen geval
ooit zou dulden, dat deze waardigheid bekleed werd door
J u w D e c a m a , » die (zoo sprak hij, verachtelijk de Hee-
ren H o t t i n g h a , mede daar tegenwoordig, aanwijzende)
gehuwd is aan eene zuster van deze mijne doodsvijanden."
Dat woord was naauwelijks over zijne lippen, of één dei
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H o t t i n g ha ' s begon hem niet drift zijne onbillnkheid te
verwijten, hem toeduwende, dat hij altijd een partijdig en
onregtvaardig man was geweest, een vijand van eendragt en
een vriend van oproer. Op dit gezegde bleef weder J u w
J o n g h a m a het antwoord geenszins schuldig, en men be-
gon van wederzijde al heviger tegen elkander uit te varen
en zou gewis tot dadelijkheden zijn gekomen, bijaldien niet
de Heer v a n L a n g e n de vergadering had doen uiteen
gaan. Het gevolg daarvan was echter, dat alles, wat te
Smeek tot 's Lands welzijn beraamd was, verijdeld werd,
en dat het vuur der verdeeldheid , in stede van uitgebluscht
te worden, nog meer ontvlamde.

Zoo was dit Gewest door inwendige onlusten verdeeld.
De bundel pijlen was gescheiden, en derhalve verzwakt;
en het was hierdoor, dat Friesland rijp werd voor het ver-
lies van deszelfs vrijheid : waarvan de ondergang wel niet
onmiddellijk door deze twisten werd veroorzaakt, maar toch
voorbereid. De naaste oorzaak echter is gelegen in eene
bijzondere familietwist.

IL

In het jaar 1479 (19 Juli/) was overleden T j a e r t Jon-
g h a m a , Heerschap te Bohward, wiens minderjarige zoon,
G o s 1 i c k, hem in de heerschappij der stad moest opvol-
gen. De weduwe van T j a e r t J o n g l i a n t a , W y t s
J u w s m a , eene trotsche, heerschzuchtige vrouw, zocht
gedurende G o s l i c k ' s minderjarigheid, zelve de teugels
van het bewind in handen te houden, en wilde tot dat einde
de voogdijschap over haren zoon hebben opgedragen aan
haren schoonzoon, S i c k e S j a e r d e m a van Fmneker, of



11

aan diens vader, daar zij zich alsdan vleide, zoo al niet in
naam, dan toch in de daad, het opperbewind der stad te
zullen bezitten. De ingezetenen van Bolsward daarentegen,
begeerden tot voogd J u w J o n g h a n i a , een neef vaa
G o si ie k, zijn naaste bloedverwant van vaders zijde, en
in Bolsward woonachtig ; denzelfden, dien wij zoo even leer-
den kennen als de klip, waarop de ontwerpen tot bevredi-
ging van Friesland hadden schipbreuk geleden; en aan de-
zen werd ook werkelijk de heerschappij opgedragen. De
tweespalt, hieruit tusschen W y t s J u w s m a en J u w
J o n g h a m a voortspruitende-, gaf aanleiding tot velerlei
botsingen en beleedigingen 5 die weder tot voedsel dienden,
om de verbittering te versterken. Één voorbeeld moge dat
bewijzen. Wanneer op heilige dagen en bij feestelijke ge-
legenheden de aanzienlijken de gewone Processiën volgden
en zich in statigen optogt ter kerke begaven, eischte de
moeder van G o s 1 i c k , dat deze, hoewel hij nog door een
knecht moest gedragen worden, als regtmatige heer der
stad, vóór Juw zoude gaan. De eerzucht van J u w kon
echter niet dulden, dat een knecht vóór hem ging. Hij
stelde daarom voor, zijnen neef, zoodra die zou kunnen
loopen, bij de hand te nemen, en zoo naast elkander 13
gaan: terwijl hij zich bereid verklaarde, om tot aan dien
tijd, zelf het kind te dragen. Maar het bitse antwoord van
W y t s was, dat zij knechten genoeg had, en zijne diensten
niet behoefde, om haar kind te dragen.

Het kwam eindelijk zoo ver , dat W y t s de hulp van
haren schoonzoon inriep , om haren tegenstander gewapen-
derhand te verdrijven: hetgeen wel is waar gelukte, maar
haar slechts eene kortstondige zege verschafte, dewijl de
verregaande bakladigheden van S j a e r d e ra a 's volk , die
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van- Bolsward' waulra naar de wapenen deden grijpen, o »
hen te verdrijven. Daarop werd J u w Jong-ha ma weder-
door de Burgers ingehaald, en nu oordeelde W y l s hst
raadzaam dö stad te verlaten.

De vijandschap der te leur gestelde vrouw nam daardoor
natuurlijk nog toe, en voorzeker zal een der eerste gevoe-
lens, die zij haren jeugdigen zoon in het hart prentte, haat'
tegen J u w zijn geweest. Die haat nam toe, daar G o s—
l i c k , toen hij in liet jaar 1492 zelf de regering aanvaard
had, noglans moest aanzien, dat J u w eigenlijk, de eerste en
voornaamste in de stad bleef. Hij-zocht en vond daarom,
in den jare 1494, gelegenheid om zijnen vijand tot het ver-
laten- van Bolsward te noodzaken; die toen de wijk nam-
naar Leeuwarden, bedacht op middelen, om tot zijne bezit-
tingen terug te keeren. En over den aard van die middelen
zich weinig bekommerende, zoo zij maar dienstbaar waren,
om hem zijn doei te doen bereiken, nam hij de toevlugt-
tot bet allerverderfelijkste.

Er waren in dien tijd krijgsbenden, die hare diensten veil
hadden voor een iegelijk, die ze behoefde en kon betalen.
Zij leefden van den krijg en waren altijd tot vechten ge-
reed, onverschillig voor wien ; zoodat zij niet zelden heden
de wapenen keerden tegen hen, die zij gisteren hadden
bijgestaan. Het waren woeste horden, gehard in den oor-
log , en nog verharder naar de ziel, dan naar het ligchaam.
Beklagenswaardig het land, dat aan hunnen moedwil was
prijs gegeven! Alle de jammeren des oorlogs waren in hun
gevolg; want geen menschelijk gevoel woonde in hunne
harten, geene pligten werden door hen heilig geacht, geene
handen hielden hunne onstuimige hartstogîen in toom.

Zoodanig eetie bende liet J u w J o n g h a m a in Gelder--
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land voor zich werven , door een zekeren B o c k e E n n e s z ,
een üolswarder burger; en hiermede op Bolsv/ard losgetrok-
ken zijnde, was de stad spoedig in zijne handen.

Meu verbeelde zich de woede van G o s I i c k , die nu op
zijne beurt vernederd en verdreven was! Zoude hij zich
straffeloos aldus laten honen ? Zou hij dulden, dat zijn
vijand in het gerust -bezit bleef van zijn erfdeel? Neen!
Wreken wilde hij zich, en — hel mogt koslcn wal het wil-
de , — den overweldiger verjagen. En wolk middel was
daartoe geschikter, .dan het voorbeeld van J n w te volgen,
en insgelijks vreemde hulp in te roepen ? Om deze te ver-
krijgen , wendde hij zich nu tot den Hertog A l b r e c h t
v a n S a k s e n , daar die, volgens zijne meening, bet'best
in staat was, hem krachtdadigen bijstand te verleenen. De
Hertog had reeds lang een begeerig oog op Friesland gesla-
gen; maar was te wel met hal karakter der Friezen bekend,
dan dat hij zijne oogmerken aan den dag zou leggen, over-
tuigd, dat zij ligtelijk hunne onderlinge vijandelijkheden zou-
den staken en zich vereenigen, zoodra zij bemerkten, dat
een vreemde Vorst hen poogde te overheerschen. Uit dien
hoofde voor als nog zich niet openlijk in hunne zaken wil-
lende mengen, maar daartoe een geschikter tijdstip zullende
afwachten , verklaarde hij zich ongeneigd om G o s l i c k te
helpen ; maar wees hem intusschen aan, waar bij zich, om
bijstand te erlangen, vervoegen moest, en' bewerkte zelfs,
dat hem eerlang eene talrijke krijgsbeude ten dienste stond,
onder aanvoering van D a e ni v a n T i e l , die naauwelijks
van de oiideriiemicg tedere G o s l i c k was.teruggekeerd, en
van den dapperen en listigen N i d h a r t F o x .

liet schijnt met genoegzame, zekerheid te kunnen aangeno-
men worden, dat die Bevelhebbers, inzonderheid F o x , met
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den Hertog van S a k s e n in geheime verstandhouding ston-
den , en van hem den last hadden ontvangen, om de ver-
wal ring in Friesland zoo veel mogelijk te vermeerderen, en
de parlij, die zij zouden helpen, nog meer in ongelegenheid
te brengen. Althans, het belang van G o s 1 i c k werd vol-
strekt niet behartigd. Het zou niet moeijelijk geweest zijn,
Bohv/ard voor hem te heroveren; maar dit werd niet eens
beproefd. Men verontschuldigde zich met het ongunstig
jaargetijde, daar het in den winter was, en wist het, door
list en geweld, zoo ver te brengen, dat de bende te .Sneek
zou overwinteren ; onder belofte evenwel'van Bolsward te
zullen innemen, zoodra de weersgesteldheid iets gunstiger
zou 'geworden zijn.

Ongelukkig Sneek, dat de poorten voor zulk eene roover-
bende ontsloten had! Den ganschen winter werd de bur-
gerij door der soldaten moedwil gekweld; en toen bij het
naderen des voorjaars ieder zich vleide met de verwachting
van nu spoedig van hen verlost te zullen worden, vond men
zich op het grievendst te leur gesteld, daar het krijgsvolk
verklaarde, niet te willen vertrekken, eer ïij hunne achter-
stallige soldij hadden ontvangen, hoewel die , Daar men ver-
zekert , reeds aan de Bevelhebbers was uitbetaald. Onder
de schrikkelijkste bedreigingen vorderden zij geld, en be-
gonnen, toen daaraan niet voldaan werd, aan hunne bedrei-
gingen gevolg te geven, door eenige naastbestaanden van
G o s ü c k J o n g h a m a , die zelf door de vlugt zich wist
Ie redden, gevangen te nemen en op eene wreede wijze te
pijnigen, zoodat deze, geene andere uitkomst ziende, door
den nood gedwongen werden, om aan het anders zoo gehate
Groningen bijstand te vragen. De stad Groningen, altijd
bcdaclit op de vermeerdering van haar gezag in Friesland,
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en thans de gelegenheid daartoe gunstig achtende, toonde
zich, op voordeelige voorwaarden, bereid om het geld voor
te schieten; waarop dan de bende Sneek ontruimde; welke
stad, bij al haar leed, ten laatste nog de bespotting der
vertrekkende krijgslieden verduren moest, daar zij bij hun-
nen aftogt een versje verspreidden, waarin zij de burgers
den goeden raad gaven, dat zij toeh vooral op hunne hoede
moesten zijn, om nooit weder krijgslieden in te nemen, die
hun Ie magtig waren.

G o s l i c k J o u g h a m a , door de gevoelige les, zoo pas
ontvangen, niet wijzer geworden, had zich weder naar
Holland hegeven, thans vergezeld door Ii e r e EI o 11 i n-
g h a, die insgelijks tot eene der aanzienlijkste ïriesche fa-
miliën behoorde, om op nieuw te beproeven, of hij den
Hertog A l b r e c h t v a n S a k s e n tot bijstand kon nopen.
De Hertog hield zich al weder geheel af keerig, zeggende,
overtuigd te zijn, dat hij in Friesland toch weinig kon uit-
rigten, en dat hij ook moede was van den oorlog en naar
rust verlangde. Gelijk hij gehoopt had , lokte deze weige-
ring meerderen aandrang en grootere beloften uit, en zelfs
de toezegging (waarom het den Hertog vooral te doen was),
dat men wilde bewerken, dat de heerschappij over Fries-
land aan hem werd opgedragen. Nu gaf hij dan eenige
hoop van hulp, ofschoon nog voorgevende, dat hij er wei-
nig lust toe had; maar spoedig bezorgde hij G o s l i c k
achthonderd krijgslieden, weder onder bevel van F o x ,
die, op des Hertogs last, thans trouwer dan te voren hem
dienende, dadelijk na zijne komst in Friesland op Sokward
aanrukte en zich binnen kort van de stad meester maakte.

J u w J o n g h a m a , bemerkende dat hem thans geen
tegenstand zou baten, poogde te ontvlugten, Het mogthem



16

'echter oieî gelukken , zich te redden. Hij werd achterhaald
en gevangen genomen. Daar hij wei inzag, dat zijn lot niet
gunstig zon zijn, indien hij G o s 1 i c k in handen viel, bood
hij eene aanmerkelijke som , opdat men zijne gevangenne-
ming mogt verzwijgen, Dit aangenomen zijnde, werd aan
G-os l i c k eerst, tot zijne bittere teleurstelling, gebood»
'schapt, dat J n w ontvlugt was, maar één der krijgslieden,
eene rijke belooning verwachtende, en liever alleen willende
verdienen, wat hij anders met zijne makkers zou moeten
deelen , verried het geheim. Nu was het lot van den ge-
vangene, die terstond uit zijne schuilplaats te voorschijn
gehaald werd, beslist. Mij dunkt, ik zie de verfoeîjeiijke
blijdschap van den wraakgierigen G o s l i e k , nu het hem
gebeuren mag, zich te vergasten met het aanschouwen van
zijnen thans geheel in zijne magt gestelden vijand! Hij kan
zich ecliter daarmede niet verzadigen; maar gevoelt veeleer,
nu hij den man voor zich ziet, die zoo langen tijd zijn over-
winnende tegenstrever geweest is, zijne woede stijgen en
zijne wraakzucht verdubbelen. Moge al de stem der natuur
hem influisteren, dat bij zijnen bloedverwant ten minste het
leven moet laten, — die stem wordt verdoofd doof die der
wraak, welke luide eene bloedige voldoening cischt. En
door zijnen hartstogt overmeesterd, vermeerdert de lage
verrader van zijn Vaderland, door eene nieuwe misdaad,
zijne schande, daar hij met eigene hand, den weerloozen
gevangene .het moordend staal in het hart boort!

III.

Men heeft dikwijls waargenomen, dat iu de Natuur de
ontzellendsle stormen, door eene doodsche stilte worden
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voorafgegaan. Iets dergelijks kan men opmerken in de ge-
schiedenis der Voüken. Eene diepe rust gaat somtijds de
geweldigste staatsorkanen vooraf, waardoor de Stateo tot in
hunne grondvesten worden geschud. Zoodanig eene stilte
was iu Friesland na den dood van J u w J o n g h a m a .

De strijd om Bolsward was geëindigd. De vreemde krijgs-
lieden, na uit brandschattingen hunne soldij ontvangen te
hebben, hadden Friesland rerlatsn. Tusscheo de vijandige
partijen der S c h i e r i n g e r s e n V e t k o o p e r s hadeenige
toenadering plaats gegrepen. De Hertog van S a k s e n
namelijk, steunende op de belofte van G o s l i c k J o n -
g h a m a , had eene onderhandeling aangeknoopt, om zich
in dit Gewest tot Heer te doen aannemen; en hierdoor wa-
reu de oogen geopend geworden voor het gevaar, dat de
vrijheid bedreigde, en had men de noodzakelijkheid leerea
inzien, van zich, tot bewaring der vrijheid, onderh'ug üaau-
wer aan een te sluiten. Het voorstel van den Hertog werd
zonder aarzelen verworpen, terwijl men zich weinig bekreun-
de aan de daarop volgende bedreigingen. In dat opzigt wa-
ren Westagoo en Oêsiergoo, S c h i e r i n g e r s en V e t-
k o o p e r s het eens. Er werd een verbond van vrede ge-
maakt, waarin eene der voornaamste bepalingen was, dat
men voortaan, met vereende krachten, alle vreemde krijgs-
benden uit het Land zou weren : welk verbond ook een'
tijd lang werd nagekomen, zoodat het jaar 1497 in eene
gansch ongewone rust voorbijging. Bedriegelijke rust! —

Bij de verovering van Bolsward, waarbij J u w J o n g h a -
ma bet leven had verloren', was ook zijn broeder, T j e r c k
W a l t a , gevangen genomen. De bloeddorstige G ó s l i c k
had ook dezen aan zijne wraak willen'opofferen , maar was
daarin verhinderd. De krijgslieden wilden hem namelijk

2
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T j e r c k niet uitleveren, ofschoon hij hun daarvoor twee
honderd goudguldens bood , dewijl zij van T j e r c k eenen
veel grooteren losprijs hoopten te ontvangen ; gelijk hij zich
dan ook van hen vrijkocht voor achthonderd goudguldens.
Daar hij echter uit zijne bezittingen verdreven was, en zich
ook in Friesland niet veilig rekende, vestigde hij te Zwol
zijn verblijf.

Door middel van dezen T j e r c k W a l t a hoopte nu
Â î b r e c h t v a n S a k s e n , toen de Friezen zijn aanzoek
afgeslagen en zich met elkander verzoend hadden, de oor-
îogsfakkel weder te doen ontbranden , om eindelijk op de
puinhoopen van het ontredderd Gewest den zetel van zijne
heerschappij te stichten : welk ontwerp door hem werd uit-
gevoerd met eene schranderheid en menschenkennis, waar-
van het te bejammeren is , dat zij aan geene betere bedoe-
lingen dienstbaar waren.

Wanneer de Hertog zelf, aan het hoofd van een leger,
naar Fries/and getrokken was , — er is geen twijfel aan, of
men zou dan gemeenschappelijk de wapenen tegen hem op-
gevat hebben. Daarvau overtuigd, besloot hij een leger her-
waarts te zenden, hetwelk niemand wist, behalve zijne be-
gunstigers , dat hem toebehoorde : om door middel hiervan
de oude veete weder op te wakkeren, daar hij wel ver-
moedde , dat de wrok te diep was ingeworteld, dan dat het
vredeverbond, zoo men slechts met beleid te werk ging,
niet gemakkelijk zou te verbreken zijn.

Te Harderwijk lagen eenige krijgsbevelhebbers, die des-
tijds in iiiemands dienst waren; en deze werden , door be-
middeling van den meergemelden F o x , met de bedoelingen
van A1 b r e c h t bekend gemaakt en voor îsem gewonnen.
Zg moesten sîeh bij T j er ck -Wal t a - vervoegen, met hei:
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aänbod, om, daar zij nu toch buiten dienst waren, hem
kosteloos in zijne bezittingen te hcrslellen. Hunne eenige
belooning zou bestaan in het plunderen van zijne vijanden.
Onbewust van de geheime oogmerken, was de balling ver-
heugd over de gunstige gelegenheid, om naar zijn vader-
land terug te keeren, en have en goed te herwinnen; zoc-
dat hij daarvan gretig gebruik maakte. Het gelukte alzoo
den Hertog, onder den naam van T je r e k W a l t a , cene
vrij aanzienlijke Iegermagt in Friesland te brengen.

De mare van T j e r c k 's gewapende terugkomst, deed
spoedig de Hoofden der S c h i e r i n g e r s te Snee'k bijeen
komen, om te beraadslagen, Wat hun in dezen te doen
stond. Terwijl zij dan vergaderd waren, verzochten de
Bevelhebbers der vreemde troepen, die inmiddels tot aan
3Tlst waren doorgedrongen, met hen in onderhandeling ie
treden, en verklaarden, toen men daartoe was overgegaan,
alweder bedriegelijk, dat het eigenlijk hun oogmerk niet
was T j e r c k te herstellen en zijne vijanden, de S c h i e-
r i n g e r s , te plunderen; maar dat zij van weg e een Her-
tog v a n G e l d e r , de Groningers en hunne bondgenooten
(en die waren de V e t k o o p e r s ) moestenbeoorlogen. Zij
verzochten daartoe vrijen doortogt door Westergoo, belo-
nende niemand eenig leed te zullen doen.

Het oogmerk van deze onderhandeling is gemakkelijk te
bevroeden. Wanneer toch dit voorstel door de S c h i e r i i i -
g e r s werd aangenomen, zou daardoor van zelf het ver-
bond der Friezen, om met vereende krachten alle vreemde
krijgsbenden te weren, verbroken zijn/ En er bestond
waarlijk wél reden, om zich te vleijen, dat zij het zouden
aannemen; dewijl zij alzoo het onweder, dat huu thans
dreigend boven het hoofd hing, onschadelijk ïoœiea voorbij

2*
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EÏen trekken, en boven hunne oude vijanden losbarsten,
Kogtans — de S c h i e r i n g « r s sloegen het af, hetzij,
gelijk zij voorgaven, uit getrouwheid aan het verbond,
hetzij, zoo als ook niet geheel onwaarschijnlijk is, uit vrees
voor bedrog, daar het hun nog versch in het geheugen
lag, uit hetgeen te Sneek was gebeurd, hoe weinig op de
verzekeringen en beloften van dergelijke vrijbuiters was
staat te maken. Uit welke oorzaak dan ook — zij wezen
het voorstel van de hand ; ja , toonden zich bereid , terstond
de wapenen op te vatten en de Vreemdelingen te bestrijden ;
die zij thans welligt, daar er te Sneek vele weerbare man-
nen bijeen waren, gouden verslagen hebben. Dit werd
echter door sommigen verhinderd, inzonderheid door G o s -
1 i c k J o n g h a m a , die , met de toedragt der zaak bekend
en wetende, dat de benden eigenlijk in dienst waren bij den
Hertog v a n S a k s e n , de anderen overreedde, dat men
eerst aan de V e t k o o p e r s tijding moest zenden en hen
oproepen, om, overeenkomstig het verdrag, ten strijd te
trekken: gelijk dan ook geschiedde. Die van Oostergoo
evenwel, in de stellige meening verkeerende, dat het alleen
op de S c h i e r i n g e r s gemunt was, verzaakten hunne
beloften, en gaven ten antwoord : dat zij om deze zaak*de
wapenen niet konden opvatten , daar dezelve geene betrek-
king had op het gemeene Vaderland , maar slechts de moor-
denaars van J u w J o n g h a m a gold; en dat Bij zich niet
verpligt rekenden, diegenen vijandig te bejegenen, die tegen
hen geene vijandige oogmerken koesterden. Men zegt, dat
de Afgezant der S c h i e r i n g e r s , de voortreffelijke A e d o
J o n g h a m a vati JRauwerd, op het hooren van dit ant-
woord, met eene diepe verzuchting, bij zijn vertrek , deze
voorspellende woorden geuit heefl: s Ik bespeur het nood-
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lot van liet ongelukkig Vaderland! Ik zie djn ondergang
der vrijheid naderen en het verderf aanrukken! Dat baart
de dolle razernij der partijschappen en der heerschzucht!
Doch helaas, ik kan de ramp niet afwenden!"

Nu was bereikt, wat mea in de eerste plaats beoogde.
Het verbond was verbroken. De partijen stonden weder op
zich zelve, zoodat men eerst de eene en vervolgens de an-
dere ten onder kon brengen. De S c h i e r i n g e r s lagen
het eerst aan de beurt. Deerlijk werd TF'estergoo geteisterd,
door het krijgsvolk, dat oog altijd schijnbaar in dienst was
van T j e r c k Wal ta . De schromelijkste baldadighedenen
geweldenarijen werden bedreven. Er werd geplunderd,
gebrand en gemoord. Overal werd schrik en ellende ver-
spreid !

Thans deed A l b r e e h t openlijk een' stap, om zijn doel
te naderen. Hij veinsde, deernis te gevoelen met den jam-
merlijk en toestand van de geplaagde S c h i e r i n g e r s , en
door enkel medelijden bewogen te worden tot grootmoedi-
gen, onbaatzuchtigen bijstand. Ongevraagd zond hij hulp-
troepen , eerst 250 man en vervolgens nog 600: die met
vreugde te Franeker en te iSneek werden ingenomen , in de
verwachting, dat deze de anderen zouden beteugelen. IJdele
verwachting, gelijk men kan denken. Er viel, voor de leus,
nu en dan wel een gevecht voor: want anders zou men
argwaan hebben opgevat; maar juist die gevechten, waarin
àe heimelijke dienaren des Hertogs altijd overwonnen, sche-
nen te veroorzaken, dat deze, als bet ware door den tegen-
stand getergd en aangeprikkeld, nog grootere onheilen over
het Land bragten, nog meer begonnen te plunderen en te
verwoesten. Dagelijks klom nu de nood der S c h i e r i n -
g e r s hooger. Dagelijks zonk de moed. Dagelijks boorde-
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men van nieuwe rooverijen , brandstichtingen en raoordena- ?

rijec. De ellende steeg ten toppunt. Radeloos en reddeloos
scheen 's Lands toestand, gelijk die van het vaartuig, dat
aan der golven woede is prijs gegeven. Nergens zag men
uitkomst, — dan aüeen (gelijk G o s l i c k J o u g h a m a en
die het met hem hielden heweerden) door zich den Hertog
v a n S a k s e n in de armen te werpen. Dat was de eetiige
veilige haven! Yan 's Hertogs belangstelling en toegenegen-
heid, zeiden zij, had men de duidelijkste blijken gezier,,
daar hij reeds uit eigene beweging hulp verleend had ; en
hoewel deze niet toereikend bleek te zijn, zoo was toch
A l b r e c a t ' s magt groot genoeg, om hen uit den nood te
redden. Men kon evenwel niet vergen, dat hij, die reeds*
zoo veel voor hun welzijn gedaan had, zonder de tninsle
vergoeding, nog meer voor hen zou opofferen, wanneer men
zijnen bijstand niet vergelden wilde. Daarom moest men.
hem — 't welk zeker hard was, maar toch het eenige, dat
liet uitgeputte Land kon aanbieden — de heerschappij over
Friesland opdragen: dan zou bij ongetwijfeld ten spoedigste
genoegzame hulp zenden.

Groot was de tegenzin, om tot dat middel de toevîugt te.-
nemen-, doch van twee kwaden moest het beste gekozen,
v/orden, en het was nog altijd verkieslijker den Hertog tot.
Heer te hebben, dan in de magt te zijn van eene teugellooze,
op roof en Woed verhitte menigte. Er werd dan besloten, ,
den Hertog te huldigen, en men zond Afgevaardigden, om,
hem de heerschappij aan te bieden. Ook nu nog hield bij
zijne veinzerij vol, ten einde de voorwaarden zoo voordeelig ,
mogelijk te kunnen, maken. Hij betuigde , dat hij de rege- ,
riiig ongaarne aasvaarden wilde; maar dat toch hun bope-
'ooze toestand hem daartoe bewoog. Er werden dan G»;-
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zaulcti door heni gezonden, om over de voorwaarden te
onderhandelen ; en de grootmoedige, medelijdende 5 onbaat-
zuchtige man t die alleen gedreven werd door belangstelling
in Frieslands welzijn, liet zoodanige voorwaarden bedingen,
daL meu, hoe ook door den nood geprangd, niet besluiten
kon die aan te nemen. Nu werd echter aan de krijgsben-
den in 't geheim bevel gegeven tot nieuwe geweldenarijen;
waarop zij Ie W^ommels meer dan twintig huizen afbrandden
eu het dorp Pingjum geheel vernielden. Dat middel werkte
krachtiger, dan de beate vertoogen. Men werd daardoor
nadrukkelijk herinnerd, dat, zonder spoedige verlossing,
JVestergoo weldra geheel verwoest zou zijn. De voorwaar-
den , door den Hertog gesteld, werden dus aangenomen %
en zoo erkende men in Friesland, eerst wel in Westergoo
alleen, maar later overal, den Hertog A l b r e c h t v a n
S a k s e n als Heer.

Ziet daar eene korte schets van de gebeurtenissen , die
mij voldoende schijnen, om ta verklaren, hoo de vrijheids-
lievende Friezen er ioe gebragt zijn, om zoo geheel tegen
hunnen geest te handelen, dat zij de beerschappij over hun
Gewest aan een vreemden Heer hebben opgedragen. Uit
het aangevoerde schijnt genoegzaam te blijken, dat, door de
werking van driften en hartstogten, aan den loop der ge-
beurtenissen zulk éene rigting is gegeven, dat de ondergang
der vrijheid daaruit als van zelf is voortgevloeid. Het is
toch de gewone loop der dingen, dat óns eindelijk dalgeen
ontvalt, waar men geene aanhoudende zorg voor draagt,
hoe groeten prijs men anders daarop moge stellen ; en àe
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zorg, die een Vo.'k voor het behoud zijner vrijheid moet
dragen, is in de eerste plaats : eendragtig te zijn. Twee-
dragt, haat, wraakzucht, onverzoenlijke vijandschappen
hebben het gebouw der Friesche vrijheid ondermijnd; en
het natuurlijk gevolg was, dat het instortte. Och! dat dit
het eenige voorbeeld rnogt zijn van de treurige gevolgen
van burgertwist en famijiehaat!

Hoe treurig echter de gebeurtenis , door ons beschouwd,
ook zij op zich zelve en in hare bronnen: wij meenen nog-
tans te moeten erkennen, dat de ondergang der aloude vrij-
heid heilzaam voor Friesland is geweest, even als ook in
vroegere eeuwen vreemde overbeersching weldadig had ge-
werkt. Toen Rome's adelaars op deze gewesten nederzagen , ,
ontloken onder hunne vleugelen de eerste beginselen der
beschaving bij onze woeste voorouders. Toen de Franken
onzen voorvaderlij ken grond aan zich onderworpen hadden,
werd daarin door hunne bescherming, tegen wil en dank
der hardnekkige Heidenen, de Christelijke Godsdienst ge-
plant, die hier in later tijd de kostelijkste vruchten zou
dragen. Zoo zijn ook door de Saksische heerschappij niet
geringe voordeelen aangebragt. Die vrijheid, van welke door
haar de Friezen beroofd werden, was eene doodelijke wonde
gelijk, die, tot behoud van het geheele ligchaam, noodwen-
dig moet uitgesneden worden. De vrijheid was ontaard in
losbandigheid, regeringloosheid, die , als de verderfelijkste
kanker, aan het ligchaam van den Staat knaagde. De Sak-
sische heerschappij was het geneesmiddel, dat de verouderde
Waal wel niet eensklaps kon wegnemen; maar toch haren
verderen voortgang stuitte. De oude vijandschap der Sch ie -
r i n g e r s en V e t k o o p e r s werd aan banden gelegd,
hegon te kwijnen en was eerlang geheel uitgestorven. Er
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kwam weder eemlragt, oiùe en we!. Daarenboven werd
Friesland nu naauwer, dan voorheen, aan de overige Ge-
westen van Nederland verbonden ; en weldra , toen de heer-
schappij door het huis van Saksen aan K a r e l V werd af-
gestaan , daarmede voor iramer vereenigd. Het zou niet
moeijelijk zijn, aan te toonen, hoe de in vele opzigten zoo
veel gelukkiger toestand, waarin wij thans verkeeren, en
dien wel niemand zal loochenen bij de gedachte aan het
gadegeslagen tafereel: hoe de veel grootere en betere vrij-
heid, waarin wij ons mogen verheugen, gedeeltelijk moet
aangemerkt worden als een uitvloeisel van dien ondergang
der vrijheid. En zoo meen ik ook hier te bespeuren, wat
trouwens de Geschiedenis overal aanwijst, dat de mensche-
lijke lotgevallen zoo worden bestuurd, dat zelfs de ver-
keerdheden der mensclien, hoewel ook de schadelijke ge-
volgen daarvan niet achterwege blijven, aogtans dienstbaar
worden gemaakt aan de bevordering der oogmerken van de
wijze en liefderijke Voorzienigheid, die het menschdom wil
opleiden» tot geluk!

Hallum, E. J. DIEST LORGIOÎ*.

1840,



FRAGMENT

VAN EEN ONUITGEGEVEN HISTORIESPEL,

GETITELD î

BE SCJIÏERINGERS EN DE YETKOOPERS,

OP

DE TWIST OM BOISWARD,

DOOR

Mr. A. van Halmael, Jr*

EERSTE BEDRIJF.

Eerste Tooneel.

Franeker. In den avond van den &d October db9k. Ver-
trek op Hottinghahuis. In het achterdoek bevindt ach één
groot venster. In eenen armstoel schuins tegenover hetzelve is
Juvi Hotting ha gezeten, úoslick J onghama treedt
op.

Hol t ingha .

Wat ïien we en wat mag u in Franeker doen komen ?
Spreek, Goslick Jonghama!
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G o s! i c k,

Wat ik in Sneek vernomen,
Maar tevens niet geloofd en driftig heb weerlegd.
Hoe nu, JuwJJoUingha zou mijne zaak en recht
Verlaten, aan mijn neef, dien snoodaard, zich verbinden?
Neen, dus kan ik in hem mij niet bedrogen vinden!

Ho t t i n g ha.

Ik heb uw zaak en recht tot nog toe voorgestaan,
Gestreden aan uw zijde, en wat ik kon gedaan,
Om Bolswards heerschappij Juw Juwingha te ontrukken,
Wat echter, als gij weet, ons nimmer mocht gelukken;
Thans leg ik, strtjdensmoede, en op den rand van 't graf,
Dat mij in 't kort verslindt, haat en partijschap af; —
Hoor mij bezadigd aan, ik zal u niets verhelen.
Ik heb inet Oostergoo ook nu niet willen deelen
In 't Groninger Verbond, gelijk men mij wellicht,
Doch ie onrecht of veikeerd, bij u heeft aangeticht,
En wat er ook gebeur', wat rampen ons omringen,
Men zal — ik zweer het u — mij daartoe nimmer dwingen.
Neen, 'k gruw van dat Verbond, waarmee de arglistigheid
Van Groningen nu 't een, dan 't ander Deel verleidt.
En 't moet elk echten Fries op 't allerhoogst mishagen :
Daarbij toch wordt dier stad een rechtsmacht opgedragen,
Die onzen naam en faam bezoedelt en onteert
En Westerlaauwers tot hare onderdaan verneêrt;
Den band, die öostergoo en Westerg-oo en Wouden
Sinds Koning. Karels ee«w< omslingerd heeft gehouden,
Onlwindt.: de bronnen van ons eerelijk bestaan
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Verstop!, vervloeien duet, oi andre bedden gaan;
Den bouw, de koopvaardij, en handel, die nu bloeien,
Smeedt in der Groningers én Ommelanders boeien.
Ons levert in 't geweld eens nabuurs, die eerlang
Zijn welvaart vesten zal op onzen ondergang !
En wat vermogen wij van dat Verbond te hopen ?
Een rust, die wij ten prijs van onze vrijheid koopen,
De rust eens kranken, die tot lijden krachten derft,
Reeds de oogen look voor 't licht, bewustloos is, -— en sterft 5

Doch schoon ik daaromtrent onwrikbaar heb besloten,
Schoon ik geea Groningers begeer tot bondgenooten,
Voor hunne vijandschap wilde ik mijn Landzaal hoen.
Met suik een oogmerk, sloot en handhaafde ik een zoen
Met hen en Oostergoo; maar *k moest er ook een sluiten
(Daar ik het oorlogsvuur geheel verlang te stuiten)
Met Juwingha, hun vriend en onze weerpartij.
Een moeilijk werk gewis! en toch gelukte 't mij,
En zal 't heel Westergoo des vredes heil hergeven,
Zoo gij en Harinxma ons niet wilt tegenstreven.
Aan Tjerck,. den zoon van Juw, die mijne Foockel mint,.
Geef ik de State en Stins te Nieuwland, met mijn kind,
En onze vijandschap en 's onderdaans ellende
Gaan — hoop ik — voor altijd met húnnen echt ten ende»
De broeder van uw neef, Tjerck Waltha, stemt er in,
Gelijk mijn broedren, Here en Jarich, één van zin,
En 't kan ook Martena en Decama bekoren.
'k Heb tevens uw belang niet uit het oog verloren.
3uw neemt, — dus spreekt de zoen , — zoodra het Goslick wil •,.
Mij en mijn vrienden aaa tot middlaars, in 't geschil,
Dat, tusschen u en hem ter kwader uur ge rezen . . . . . .
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G o s l i c k .

Voor geen bemiddling zal, noch ooit kan vatbaar wezen !
Ik toch ben Bolsvvards Heer; mijn vader liet aan mij,
Zijn eenig manlijk oor, met recht zijn heerschappij,
En Juw, dien ik verfoei en steeds zal blijven haten,
Moet haar mij afstaan — en meteen mijn stad verlaten,
Voor iramer! en niet hij, Juw Hotlingha, alleen.
Ook Waltha! geen dier twee moet ooit haar weer betreên,
Zoo ik regeeren zal en mijn gezag er klemmen,

-JEn dat kan Juwingha, kan Waltha nooit bestemmen!
Wij hebben het gezien, toen Harinxmaas geweld
Den broeder zijner gade in Bolsward had hersteld;
Juw wilde er nevens mij den staf nog altijd voeren,
En wist zoo velen loos aan zijn belang te snoeren,
Dat, tot mijn schade en schande, all' 't geen hij wilde en dreef
Geschiedde en mij alleen de naam van Heerschap bleef.
O neen, zal eens de rust aan Bolsward zijn hergeven,
D a n moet één onzer, moei of Juw, of Goslick — sneven!

H o t t i n g h a .

Indien uw moeder, toen ge nog een zuigling waart,
De fierheid van uw neef wat meerder had gespaard,
Wen zij, die al te vroeg uw vader heeft verloren,
Hem, naar der Burgren wil, tot uwen voogd gekoren,
Niet, met haars schoonzoons hulp van erf, uit huis en stad
Den naasten bloedverwant zoo snood verdreven had,
Opdat zij , zelve , in naam van Goslick mocht gebieden,
Zoo liadt ook nimmer gij uit Bolsward moeien vlieden.
Zij is, wat Heleua voor Troje en Griekenland -
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Geweest is, laas! voor ons : de fakkel vau een brand,
Die ouuilbluscbbaar schijnt en — wil het God niet keeren —
Geheel liet Vaderland (o jammer!) zal verteren!

G o s l i c k .

Wanneer mijn moeder, wie een lastertong verwijt,
Wat Wyts bij haren zoon ten hoogsten lof gedijdt,
ISiet alles had bestaan opdat ze Juw deê vallen,
Thans waar' hij heer, ik slaaf — slaaf in mijn eigen waüen!
Ik wil met hem geen vrede!

H o t t i n g h a .

Indien ge, tot mijn smart,
Dan immer twisten wilt en in' uw wrok volhardt,
Den raad van vriend en maag, gegrond op recht en rede,
Miskent en van u werpt, eens grijsaards laatste bede
Met voeten treedt, zoo ga, bevrij mij u te zien ;
Verwijder u , vertrek !

G o s 1 i c k.

Verrader ! 't zal geschiên.
Maar Sneek , dat zich van u geen wetten voorlaat sclirq ven,
Zal steeds mijn bondgenoot en me ondersteunen blijven
Met Sloten en der Yist, waar nog de Hariiixrhaas
Zich wapeeen voor ons, in spijt der Hottinghaas.
Bij d' aanblik van den Dood hebt ge allen moed verloren
En leetii der vüis;e laai van laffe Priesters de ooren :
't Zijn de Oldeklôoster Abt en Hette Jongliaœa,
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Die !k uit u spreken hoor, vergrijsde suffer! 'k ga :
Gij mocht mij anders nog dien Juw voor de oogen stellen,
Dien Goslick, naast uw stoel, zou durven nederrellen,
Ja, zoo dees goede kling zijn wraakzucht niet bedroog,
Ten trots der gastvrijheid, hier vóór u . . . . •

Ho t t i n gha .

't Gaat te hoog!
Mijn zwaard! waar is mijn zwaard? nóg heb ik moed, en

krachten
Een taal te straffen, die ik minst van u kon wachten.

Grijpt een zwaard, hetwelk aan den wand hing, trekt
het en dringt op Goslick aan.

Verweer u !

Gosl ick, terugdeinzende.

' Hottingha ! Juw Hottingha ! hoe nu ?
Wat wilt gij , oude man ?

H o t t i n g h a .

Trek en verdedig u!

G o s l i c k , trekkende.

Welaan dan, ondervind hoe Goslick zich verdedigt.



32

Na emige weinige oogenblikken vechtens, slaat hij
Rottingha de kling uit de hand, v/elke hij vervol-
gens weder van den grond opneemt, terwijl hij zijn
eigen zwaard in de schede steekt.

En nu, vergeef het hem, wanneer hq u beJsedigd,...»

Tweede Tooneel.

D e v o r i g e n , F o o c k e l l l o t t i n g h a .

F o o c k e 1.

Mijn Vader! welk een kreet.

Ho t t in gh a.

Een ander zwaard!

Go s j i e k .

Laat af!
Verschoon liet, wen ik u tot gramschap reden gaf.
Ik zal vertrekken, 'k wil der vriendschap steeds gedenken.
Die ons voorheen verbond, en niet, u nogmaals krenken.

Tegen Foockel. Tegen Hotiingha.

Blijf uwen vader bij ! en, zage ik nooit u weer,
Vervloek en baat mij niet, dat 's al!' wat ik begeer.
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Legt het zwaard van Hottingka op eene tafel neder
en vertrekt.

F o o c ke i .

Ik smeek

H o t t i n g h a .

Hij sterft, de leeuw, die in vervlogen dagen.
Elk woudbewoner dwong hem eerbied toe te dragen,
Wien allen vreesden, die zich nimmer honen liet,
En op ziju sterfbed vreest, eerbiedigt men hem niet,
Maar tergt en schopt hem zelfs, en dwingt hem , dat te lijden !
"Vermeetle Jonghama ' O kracht vau beter tijden,
Ach waarom faalt ge mij î Breek, Foockel, breek dat zwaard,
Mijn vreugde en roem weleer : ik ben der kling onwaard!

Hij zet ziek, afgemat en diep ontroerd, weder in
zijnen armstoeL — Foockel opent het venster in het
achterdoek. Men ziel in eencn tuin. Se zon gaat juist
onder 'en schiet hare laatste stralen in het vertrek.

F o o c k e l , neemt hare luit en zingt.

Wees welkoom, lieflijk avonduur,
U love en zing mijn luit.

Sprei, over 't zinkend waereldvuur;
Uw sterrensluier uit!

Schenk, na een dag van ieed en lust,
3



Doormengd met zuur en zoet,
O Nacht, verkwikking ons en rust;

Voor morgen uieuweu moed.

Zóó loope ook eens mijn avond af,
Zóó wenk me 's letfens nacht!

Bun iegge ik mij in 't muüig graf,
Daar sluimer ik zoo zacht; —

Om weer te ontwaken, io eeu oord,
Waar alles luister is ; r

Waar nooit het leed den lust verstoort,
En niets óns duister is.

'k Ontwaak — bij God! Wie zie ik daar
Om mijne sponde staan ? '"

Mijn ga, mijn vrienden, 't oudreupaar,
Mij eertijds voorgegaan ?

Neen, 't is geen zinsbedrog, o neen!
Zij drukken mij de hand;

Ze omhelzen mij! — Daarheen , daarheen,
Mijn ziel! naar 't Vaderland!

Zij legt de luit neder en plaatst zich achter haren
vader, óp den rug van diens stoel leunende. Een traan
valt uit haar oog op zijne hand. Hij wet op en drukt
haar•''aan zijne borst.
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Ho 11 ing h a.

Mijn Foockel , deugdzaam kind! o j a , bestelpen wq
Dit licht ontvlammend hart; dat hem vergeven zij!
Hij staat toch uiet, als ik, aan d' eindpaal zijner dagen,
Wen alles van den glans, waarin we 't vroeger zagen.
Ontdaan wordt, en wat eer, voor zinuen of gemoed.
De hoogste wellust was, ons van zich walgen doet.

3*



G E S C H I E D E N I S

VAN DEK INVAL OER

HUNSTER8CHE TROEPEN
IN

FRIJÏSLJNi),

in de maand Julij des jaars 1672.

JN immer werd een oorlog wanhopiger aangevangen,
langduriger volgehouden en roemrijker geëindigd, dan de
opstand der NederJandsche natie, in de 16ae eeuw, tegen
ï1 i 1 î p s den tweeden, Koning van Spanje. Door d% ver-
krachting der gezworene eeden op het uiterste getergd,
verdroegen onze voorvaderen de aangedane mishandelingen
langen tijd met een taai geduld, totdat eindelijk de maat
vol werd, en het zwaard ter verdediging werd uitgetrok-
ken ; en schaars zag de wereld een tooneel van woede en
van verbittering, aan dat van dezen opstand gelijk. — In-
tusschen stond de kans des oorlogs, tusschen de beide
strijdende partijen, in geenen deele gelijk; maar helde zeer
ten voordeele van den Spanjaard over. — Mier eene onrus-
tige en radelooze volksmenigte, waarvan de hoofden meer-
malen weifelen en niet zelden verraderlijk handelen. Daar
gehoorzaamheid en onderwerping aan de bevelen van een
oppermagtjg Vorst, met wijïe en in de staatkunde grijs
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gewordene raadslieden. Hier een hoop îandzaîeii, ï c n f e
krijgstiiclit of krijgskundige kennis; daar dappere en gere-
gelde legerbcnden , welke uit de oorlogen van Italië, Frank-
rijk eb Duitschland zegevierende ware» terug gekeerd. Hier
armoede en gebrek , bij het kwijnen van alle industrie en
koophandel; daar welgevulde kisten, de mijnen van Peru
en de schatten van Genua; en, niettegenstaande deze onge-
lijke kansen, zegevierde nogtans het regt op onregt en ge-
weld , na eenen moorddadigen oorlog van 80 bange jaren.
- Uit dezen Moedigen en langdurigen worstelstrijd luisterrijk
te voorschijn getreden, nam het Nederlandsche volk, onder
de volken van Europa, eerlang de plaats in, op welke be-
leid en m«(ed hetzelve eene regtraatige aanspraak gaven.
De vijanden waren afgestreden, en het groote en maglige
Spanje, over wiens gebied de zon nimmer onderging, moest
den lang gewenschten-vrede nederig van hetzelve afsmeeken.
Nederland daarentegen had zijne krachten leeren kennen,
en de glans van zijn aanwezen verspreidde zîch in schoone
kleuren over de gansche aarde. Hel, klemde de weegschaal
van regt en billijkheid in vaste handen, en deed uitspraak
over de belangen van vorsten en volken; genen ontzag en
onderwerping afdwingende, dezen eerbied en bewondering
inboezemende.

Zoodanig een toestand van zaken scheen Europa's ge-
kroonde hoofden onverdragelijk te wezen. — Afgunstig op
den roem, door Nederland verworven; gebelgd over de rondo
taal, welke zijne afgezanten hun durfden doen hooren, en
nijdig op de magt, welke een handvol hooghartige Republi-
keinen ten loon spreidde, wier woningen , in wier en moe-
rassen opgetrokken, een naauwelqks merkbaar stipje op de
wereldkaart besloegen, spanden sommigen van hen zameii..
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om den overmoed en den hoon te wreken, welke men
waande telkens te moeten verduren. — De uitspraak van het
geslagen vonnis » Nederland moet verdelgd worden," klonk
in de raadzalen der staatslieden en vond weerklank in de
gelederen der krijgsbenden, en het schee» geschapen, dat
het jeugdige gemeenebest, naauwelijks den tr}d van 24 jaren
een eigen bestaan gehad hebbende, eerlang den jongsten
levenssuik zoude geven, en deszelfs naam van de naamlijst
der volken voor altoos uilgewischt worden (1).

Orr> het gedreigde strafgerigt uit te voeren, en de Neder-
îandsche nalie het afgeworpen juk eener knellende overheer-
Ecbing op nieuw op de schouders te drukken , verzamelden
de Koningen van Frankrijk en Engeland hunne legermag-
ten , bij welke de Keurvorst van Kaden en de Bisschop van
Munster de hunne voegden. — Weldra rukten talrijke leger-
Lenden naar de Wederisndsche grenzen, terwijl ontzaggelijke
oorlogsvloten de vaderîandsclie stranden bedreigden.

Ofschoon de R u i t e r (wiens naam nimmer dan met den
diepsien eerbied verdient genoemd te worden) den duur ver-
worven roem der vaderen luisterrijk handhaafde, en de ver-
waten vijanden meermalen den Oceaan deed ruimen, was men
echter niet in staat, den vaderlandschen grond tegen de aan-
vallen der vijanden te lande te beschermen. Door eene groote
overmagl aangevallen, gingen moed en hoop beide verloren,
en bukte men gedwee onder het juk van den overwinnenden
vijand. Gelderland, Utrecht, Overijssel en Drenthe waren
geheel, Holland, Groningen en Friesland gedeeltelijk in de
magt des vijands gevallen ; terwijl Zeeland liet alleen aan
ïijne bijzondere ligging en aan de dappere verdediging van
Jlardcnhurcj te danken had, dat de aanrukkende vijanden
van deszelfs grondgebied verwijderd bleveu. Y a n a " e kanten



39

eföoi' de vijanden oms;nge]d, kon Fricsh nd nergens cer>!ge
hulp of bijstand verkrijgen; terwijl het daarenboven van
eigene middelen ter verdediging geheel verstoken was. Al-
leen een klein aantal Friezen. aan de vervolging der vijan-
den ontkomen, naderde door Overijssel deszelfs grenzen. —
H a n s W i l l e na v a n . A y l v a , een Fries van geboorte,
van een oud adellijk geslacht afkomstig en een dapper krijgs-
man , stelde zich aan het hoofd van deze manschappen,
welke echter, te gering in getal, door nederlagen te zeer
ontmoedigd en door omzwervingen afgemat, niet ie staat
waren, den stroom der aanrukkende vijanden te keeren en
hunnen voortgang te stuiten.

Op den 24 Ju»*) 1672 verliet de Generaal v a n A y l v a
Hasselt, om van daar naar Friesland met al zijn krijgsvolk
te vertrekken (2) ; doch loefde eerst nog eenige dagen aan
deszeifs grenzen (3). Hij za} van daar het strand der Zui-
derzee tot aan de Kuinder gevolgd zijn, althans vindt men
aangeteekend, dat hij er een aanval op waagde, die echter
door onvoorziene beletselen mislukte (4). Van de Kuinder
zal de togt, door IVesUlellingvierf en Sckoierland, naar het
Heerenveen, en verder fcaar de Oudeschouw voortgezet zijn.
Hier vatte men post, om Leeuwarden van dien kant tegen de
vijanden te dekken (5); terwijl een aantal gewapende bur-
gers zich daar ter plaatse bij hem voegde (6).

Wij verliezen het spoor, hetwelk de Generaal verder ge-
volgd is , hier geheel uit het oog; maar vinden hem eerlang,
en wel op den 16 Julij, te Bergum weder , alwaar hij zijn
hoofdkwartier vestigde, en zijne voorposten op de Suameer-
der Heide uitzettede (7). Men zal waarschijnlijk eenen aan-
staanden inval des vijands, van den zuidoostkant der Pro-
viucie gevreesd, of wel berigten ontvange» hebben van eene
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•wezeiiüjlce voorbereiding tot âanzalvçp; en bet oogmerk, om
de hoofdstad van Fries/and tegen eenen inval te dekksi),
gelijk men, aan dea anderen kant, door het bezetten van
de Oude Schouw, gedaan had, zal aanleiding hebben gege-
ven tot het verzamelen van krijgsvolk te Eergum.

De Bisschop van Munster, heden ten dage bij de Frieznn,
in de wandeiing nog, B j e n t j e v a n G a l e n genoemd,
nam een zeer werkzaam aandeei in dezen oorlog. Een aan-
zienlijk gedeelte der T^erecnigde Nederlanden was hem toe-
gezegd, en wanneer men daarbij in aanmerking neemt, de
zucht, weike hem bezieide, voor de uitbreiding van Rome's
kerkleer in deze landen, waar zij in de vorige eeuw zulk
eene groote afbreuk geleden had, en tevens bedenkt, wel-
ken bitteren haat hij tegen de belijders van de Hervormde
Godsdienst had'opgevat, dan zal men genoegzame redenen
kunnen geven van den ijver en de werkzaamheid, welke
hij aan den dag legde (8).

Zoo verre ons bekend is, wordt er bij geen' onzer Ge»
schiedschrijvers eenige melding gemaakt, vanwaar de Mun-
slerscfoe troepen gekomen zijn , welke dezen inval in Fries-
land gedaan hebben; maar uit eenige kleine omstandigheden,
hier en daar verspreid, vergeleken met deze en gene bij-
zonderheden , door de overlevering medegedeeld, is het ge-
noegzaam zeker, dat zij uit Steenwijk en bijgelegene plaat-
sen gekomen zijn. Waarschijnlijk zal men vandaar in Oost-
of Weststellingwerf het eerst den voet op Frieschen bodem
gezet hebben , vanwaar nien over Makkinga en Donkerbroek
naar Vuurswoude voortgetrokken is. ö p dezen togt was de
Schans JBrceberg de eeaige plaats, welke hun eenigen tegen-
stand zoude kunnen bieden; maar in het binnensle deslands
gelegtii, was er voor haar onderhoud, en, voor die .bij de
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da Fricschc Palen, te wcimg zorg gedragen, zoodat zij beide
in verval geraakt waren, en Bretberg dus niet in staat was
den vijand te kumieu wedeistaan. — De Schans bij de Frie-
sche Palen moet in dezen tijd bezet zijn geweest door een
der leden van hat aanzienlijk geslacht der v a n T e i j e n s ,
van Bcetsterzv/aag, met ingezetenen van Opstérland, en wei-
ligt door den Heer Oen e v a n Te ij en s, welke in dien
tijd voorkomt als Kapitein der Infanterie van den Staat (10).
De bezetting van deze Schans zal welligt het gevolg geweest
zijn van den moedwil en de ongebondenheid der vijanden,
welke op de Zeek gelegerd waren en de grootste ongeregeld-
heden bedreven. Zoo vielen zij op Zaturdag den 23 Julij
over Ematillg in het Westerkwartier, alles plunderende en
roovende, wat zij op hunnen weg aantroffen (11). Het oog-
merk der bezetting van deze Schans zal dus eenig en alleen
geweest zijn, om de roovers, welke het zouden durven wa-
gen, Friesland van dien kant binnen te dringen, af te weren»

Ook zijn wij niet vreemd van het gevoelen (ofschoon het
nergens gezegd wordt), dat de moedige F u l l e n i u s te
dier tijd in Breeberg in bezetting lag. F u l l e n i u s trok
op den 16 Junij met 120 gewapende manschappen, uit
Frdneker, naar de zuidelijke grenzen der Provincie (12). Nu
is het algemeen bekend, dat aan dien kant van Friesland
slechts 3 Schansen waren, namelijk : die bij de Friesche Pa-
len of de Trimunterschans, de Zwartendijkstersckans en de
Schans Breeberg (13). De eerste lag nogtans geheel niet in
de passage van Overijssel; maar in die van Stad en Lande
van Groningen. De tweede lag even min in die rigting ;
maar alleen in die van Drenthe, en geen van beiden kan dus
de Schans geweest zijn, die door F u l l e n i u s betrokken
werd. Alleen Breeberg lag aan den weg, welke van Steen-
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wijk naar hot binnenste van Friesland iicp, en het komt ons-
dus vraarscbijnlqk voor, dat F u l l e n i u s deze Schans be-
zet zal hebben (14).

Het is waar, zij was in verval geraakt, gelijk wij straks
gezegd hebben, en werd in de lente van het volgende jaar
eerst geheel weder hersteld (15); maar zoude een man als
F u l l e n i u s , die zulke groote bekwaamheden en zulk eenen
onderncmenden geest bezat, niet in staat zijn geweest, de
grootste gebreken te verhelpen en de Schans eenigermate in
staat van verdediging te brengen ? — Van Duurswoude zet-
teden de vijanden hunnen logt voort over de hooge dammen
(16) door Ureterp en Seinden naar Zuiderdrachten. De al-
genieene rijweg van Ureterp naar Drachten, langs den nieu-
wen veeg en de lange wijk, bestond toen nog niet, maar
werd eerst later, in de jaren 1693 en 1694, aangelegd (17),
en de eenigste -weg van gemeenschap tusschen beide laatst-
genoemde dorpen liep langs Selmien, over de Heide, in
Zuiderdrachten, op den Lijkweg uit. Te dezer plaatse,
waar tot vóór korte jaren de dubbele schuur gestaan heeft,
was eene afdeeling Staatsche troepen gelegerd, Wjslke door
de Munsterschen aangevallen en verdreven werd (18). De
vijanden kunnen, na opgerukt te zijn naar het gebuurte van
Drachten, zich aldaar in 2 afdeelingen verdeeld hebben,
waarvan het eene gedeelte langs den hoogen weg gegaan en
den aanval op Oudega beproefd beeft, en het andere den
binnenweg langs Noorderdrachten, Opeinde en Nijega zal zijn
ingeslagen , en de Suameerder Heide overgetrokken zijnde,
op de voorposten van den Generaal v a n A y l v a aldaar zal
gestooten hebben. Ofschoon er van deze verdeeling der
vijandelijke troepen nergens iets gezegd wordt, komt dezelve
ous echter niet onaannemelijk voor en stemt daarenboven
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overeen met de berigten, welke de overlsvering bewaard
heelt.

Raar ons inzien zullen de beide afdeelingen krijgsvolk,
nagenoeg op deazeifden tijd, op de beide plaatsen zijn aan»
gekomen, namelijk: te Oudega en op de Suameerder Ileiaè;
want was de aanval op Oudega vroeger gebeurd, dan die op
de voorposten, dan zouden deze door het gedruisch en het
rumoer gewaarschuwd zijn geworden, dat de verwacht wor-
dende vijand in hunne nabijheid was aangekomen , en zich
niet hebben laten overrompelen, gelijk het geval is geweest,
maar op hunne hoede geweest zijn. Had daarentegen de
aanval pp de voorposten en hel gevecht met den Generaal
v a n A y '4 v a vroeger plaats gehad, dan de aanval op Ou-
de^, dan zouden de (enig geslagene vijanden het niet ge-
waagd hebben, in de nabijheid van den overwinnaar een
dorp aan te vallen, en zoo mogelijk te vermeesteren en uit
te plunderen, waar men hen den terugtogt zoo gemakkelijk
kon afsnijden en krijgsgevangen maken.

Wij zouden het gevecht op de Heide en den aanval op
Oudega, tot welken wij thans genaderd zijn, gaarne breed-
voeriger hebben medegedeeld; lïiaar de bouwstoffen, welke
ODS te dienste stonden, waren te gering. Van den aanval
op Oudega heeft geen onzer Geschiedschrijvers iets te boek
gesteld; wii hebben dus hieromtrent alleen uit de overleve-
ring moeten putten, en van deze mogt niet anders dan met
behoedzaam overleg gebruik gemaakt worden. Het gevecht
op de Heide is zeer kort, en, zoo wij ons niet vergissen,
slechts door éénen schrijver opgeteekend, namelijk in den
Hollandscken Mercurius. Het verhaal van dit gevecht, zoo
als het in dit werk voorkomt, luidt aldus : » Den 26 Julij
» 1672 kwamen 13 standaarden Bisschopsche Ruiters tusschen
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» Drachten en Bcrgum aan. Ce Vriesche brjmltwac'it n,ei
» wel op haer hoede zijnde, was bijna overvallen geweest,
» dan retireerden noch tijdelijk, na 't gros van haer leger,
» hetgeen terstoudt in allarm geraeckten; de Ruiters zaten
» op en troclen den vijandt tegen, van 't voetvolk gevoîgt
» wordende. De Bisschopsen retireerden tot zij de Friesen
» in hun Embuscade gelokt hadden; want een partije voet-
» volk Iagh in 't koren verborgen, en doen uitkwamen, als
» wanneer hart gevochten wierdt en souden het de Vriesen
» te quaedt gekregen hebben , indien van 't voetvolk niet
» gesecundeeit waren geworden; wanneer sij de Bisschopse
» te ruch dieven, niet verlies van 150 vijandelijke Ruiters
» en 25 man van de Vriesen (19)."

Van deze overwinning der Vriesen, welke men om hare
gelukkige gevolgen gewigtig en belangrijk mag noemen, is
ter plaatse, waar dezelve behaald werd, in het geheugen
der landlieden geene herinnering overgebleven. Ook W a -
g e n a a r en meer andere Schrijvers maken van deze ge-
beurtenis nergens gewag; terwijl de Sehrnver van Neerlands
Heldendaden Ie land1, van dezen lijd sprekende, alleenlijk
zegt; dat de Generaal van A y l v a de grenzen van Fries-
land hv> het Ileerenveen beschermde. (20). Alleen S y l v i u s
in zijn Vervolg op A i t z e m a , .Het ontroerde Nederland, en

It aade Friesche terp, maken van dit gevecht melding; doch
hebben, zonder zelve iets oorspronkelijke mede te deelen ,
alleen de aanteekeningen van den Hollandschen Mercurius,
slechts woordelijk gevolgd. De overblijfselen der verschan-
singen , ten westen van den rijweg gelegen, kannen op den
huidigen dag, in de zandduinen aldaar, nog aanschouwd
worden; terwijl de plaats , waar de voorposten gelegen heb-
ten en het gevecht waarschijnlijk heeft plaats gehad, althans

Ü-J^
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Voorheen, met den naam van hst ls^er bestempeld werd (21).
Er is zoo even gezegd, dat de voorposten der Kiiozen op

liet gros van hun leger terug getrokken waren. Men denke
liicr echter niet aan een legerkorps van 12 of 15000 man,
hetzelve zal naauweltjks zoo vele honderden bedragen heb-
ben, en stond dus in getal van manschappen nagenoeg ge-
lijk niet de vijandelijke troepen , waarmede zij in gevecht
geraakten (22). Het was dan ook om den kwaden indruk
van dit gering getal bij vriend en vijand voor îe komen,
dat de Opperbevelhebber zijn onderhoorig krijgsvolk gedu-
rig in beweging hield, ora de nasporing te verbijsteren en
de ware sterkte van bet leger verborgen te houden; door
welken maatregel zelfs de Onderbevelhebbers onkundig ble-
ven aangaande het juiste getal manschappen, hetwelk zich
onder hunne bevelen bevond, dezelve talrijker acbiende,
dan werkelijk het geval was (23). Er is tevens gezegd :
» van den verwacht wordenden vijand," en wij meeuen deze
uitdrukking niet ten onregte gebruikt te hebben. Immers
waren het opwerpen der verschansingen op de Heide en het
doorgraven van den hooien dijk bij Oudega (waarvan aan-
stonds nader gesproken zal worden) geene zoodanige geringe
en onbeduidende zaken, welke in een enkel oogenblik , en
zoo als men zich wel eens uitdrukt, wanneer de vijand
reeds voor de poort was, konden vervaardigd worden. In-
tegendeel vorderden zij beide langen tijd, voor en aleer zij
in eenen behoorlijken staat van verdediging gebragt konden
worden. Hetzij dus, dat de inwoners van Oudega, door de
vooruitloopende geruchten, niet de aannadering des vijands
bekend waren geworden ; hetzij de Generaal v a n A y 1 v a
zelf hun daarvan onderligt had, men verwachtte den vijand,
en men had vast besloten, hem moedig het hoofd te bie-
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den en daarioe alle mogelijke middelen in hel werk te stel-
len.

Aan den kant, waar de vijand moest opkomen, was de
ligging van Oudega voor eene moedige verdediging niet on-
gunstig. Door een' enkelen weg, den koogen dijk genoemd ,
was het aan de oostzijde alleen niet het naburige Nijega
verbonden, en had van dieu kant dus wel iets van een
schiereiland. Deze weg werd door de inwoners van Oudega
doorgegraven, en alzoo aan dien kant alle gemeenschap af-
gebroken. Om den weg bij eenen aanval nog meer onbruik-
baar te maken, werd dezelve overal met ploegen en eggen
belegd, plaatste men eene meuigte korven bijen op dezelve,
en, hetgeen r.iet gezegd wordt, maar evenwel niet onwaar-
schijnlijk is, sommige der inwoners zulleu zich met schiet-
geweer voorzien hebben, om den naderenden vijand van
verre Ie kunnen bestoken.

In de bestaande omstandigheden hadden de inwoners van
Oudega veel op den vijand vooruit; zij konden zich achter
de opgeworpene dijken der uitgegravene aarde verbergen,
en veilig zijn voor het schietgeweer des vijands; terwijl
deze, op eenen kleinen afstand zigtbaar, niets bezat achter
hetwelk bij zich zoude kunnen verschuilen.

Brj de beschouwing van den faoogen dijk, ter plaatse waar
voorheen de doorgraving geweest is, ziet meti nog heden ten
dage eene en andere bijzonderheid, welke ons een denk-
beeld kan geven, hoedanig de staat van verdediging in dien
ttjd geweest is, Aan den zuidkant van den hoogen dijk
vindt men eene groote uitgestrektheid maden, overal niet
diepe slooten doorsneden. Aan den noordkant van denzel-
•ven moeras, en veengrond; waarbij wij ons dan tevens de
doorgraving moeten voorstellen. De overlevering heeft ons
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•onbekend gelaten met de lengte en diepte der üoorgraving
van den hoogen dijk , welke het hoofdpunt der verdediging
moest uitmaken; maar de hevige storm van het jaar 1818,
in den nacht tusschen Zondag en 'Maandag, den 22 en 23
Maart, voorgevallen, (zijnde paschà), heeft ons dezelve beide
keubaar gemaakt. Het water, door den feilen zuidwesten-
wind krachtig voortgestuwd, heeft dat gedeelte van den
hoogen dijk doorgebroken en weggeslagen, waar de door-
graving voorheen geweest is , en het is daardoor keubaar
geworden, dat dezelve nagenoeg 80 schreden lang en ruim
G voelen diep i's geweest (24). ,','Op den bodem dei; door-
gra'viug vond men paalwerk ingeslagen , ongetwijfeld aange-
bragt met het oogmerk, om den dijk meer vastigheid té
geven.

De lente en de voorzomer van het jaar 1672 waren zeer
droog, en deze droogte had eenen nadeeligen invloed op de
belangen van Nederland. Rivieren, kanalen en grachten
waren van water beroofd, en de vijanden wisten, tot hun
voordeel, hiervan een goed gebruik te maken (25). Indien
deze gesteldheid van het weer gedurende deu gansenen zo-
mer had aangehouden, dan zoude dit voor de Munsterschen
bijzonder voordeelig geweest zijn in bunnen aanval op Ou-
dega, welken zij dan met weinig moeite zouden hebben
kunnen doorzetten; maar eerlang veranderde bet weer en
Werd, in plaats van droog, regenachtig. Op den 12 Julij,
en alzoo 14 dagen vóór den dag des aanvals, regende het
reeds geweldig (26), en deze regenachtige gesteldheid der
lucht bleef den ganschen zomer voortduren (27). De slooten
geraakten vol water. De grond werd week en moerassig"
en daardoor onbruikbaar, al hetwelk zeer ten voordeelevan
Oudega uitliep. —Wanneer wij al deze zaken zamenvoegen,
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namelijk: de doorgraving van den hoogen dijk, de maden
aan den zuid- en de moerassen aan den noordkant van den
weg, en daarbij denken aan den aanhoudender! regen, dan
houden wij ons ten volle verzekerd, dat Oudega, gelijk wij
reeds gezegd hebben, naar den kant van den hoogen dijk,
legen eenen aanval van vijanden, en inzonderheid van paar-
denvolk, zeer wel was beveiligd. Dit zal dau ook de oor-
zaak geweest zijn, dat men den aanval niet heeft kunnen
doorzetten, ten einde Oudega te overmeesteren, maar terug-
gekeerd is. Zoo echter het Mimsterscbe krijgsvolk, op de
Suameerder heide, het Friesche verslagen had, en verder in
Friesland doorgedrongen was, dan zoude de toestand van
Oudega hagehelijk geweest zijn. Het krijgsvolk zoude als
dan den zusterenweg hebben kunnen inslaan, waar men
meent, dat voorheen de rijweg van den Heerenweg naar
Oudega liep, en het dorp van achteren aanvallen, hetwelk
zij ongetwijfeld overmeesterd zouden hebben ^28). Door de
nederlaag des vrjands werd dit verhoed, en Oudega, dat,
indien wij ons dus mogen uitdrukken, het vuur zoo na aan
de teenen lag, werd door eigen moed en beleid van de
vijanden bevrijd. Of de vijand den aanval op Oulkga wer-
kelijk beproefd en gepoogd hebbe , zich over de hinderpa-
len heen te zetten, welke hun in den weg gelegd waren,
kunnen wij niet met zekerheid zeggen, daar de overlevering
ons hieromtrent onkundig heeft gelaten. Het komt ons ech-
ter het waarschijnlijkste voor, dat de zwarigheden den vij-
and te groot zijn voorgekomen, om te beproeven, Oudega
met kracht aan te vallen en te beinagtigeii, en konde men
hetzelve niet nader bij komen, dan tot aan de doorgraving,
dan had men van den vijand ook niets Ie vreezen. Geen
musketkogel kon vandaar den dorpelingen eenig nadeel toe-

£>*•.
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brengen, en van zwaar geschut zullen de vijanden niet
voorzien zijn geweest. Zij zullen dus eenigen tijd op den
hoogen dijk verloefd en daarop Oudega verlaten hebben,
om zich bij hunne wapenbroeders te voegen, welke deu
togt over de Suameerder heide genomen hadden.

Oin onze beschouwingen van den hoogen dijk geheel te
voltooijen, moeten wij nog van twee bijzonderheden spre-
ken , welke, van den logt der Mutisterschen afkomstig, nog
heden ten dage aldaar worden gevonden. De eerste bijzon-
derheid is , diepe en wijde slooten aau denzuidkant van den
weg, tusschen de maden en deu lioogen dijk. Deze sîoo-
ten, thans nog kolken genoemd, zijn ongetwijfeld afkomstig
van den tijd , over welken wij thans spreken. Wij twijfe-
len echter of zij aangelegd zijn' geworden , om tot verdedi-
ging van Oudega te dienen; want dan zouden dergelijke
kolken aan den noordkant van den lioogen dijk insgelijks
voorkomen, en dit is echter geenszins het geval, Veeleer
zijn wij van gevoelen, dat deze kolken na den afïogt dei-
vijanden gegraven zijn. Ten einde de doorgraving te dem-
pen , nu het gevaar geweken was, en deu hoogen dijk we-
derom in zijnen vorigen staat te herstellen, zal men denke-
lijk te weinig aarde gehad hebben, om alles behoorlijk aan
te vullen en effen te maken, en men zal dus het ontbre-
kende uit deze kolken gegraven en daarmede den dijk op-
gehoogd hebben.

De tweede bijzonderheid, die wij bedoelen, is een groote
steen , welke op den boogen dijk gevonden wordt, de
blaauwe sieen genoemd. Het is met geeoe volkotxiene zeker-
heid naauwkéurig te bepalen s wanneer men dezen steen
dáár geplaatst Leeft. Dat dit echter in overoude tijde») reeds
geschied is, kan niet betwijfeld worden. Op de kaarl vau

4
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Smollingerland', door S c h o t a n u s in zijne Besclirijvhig

van Friesland opgenomen, vindt men hem reeds opgetee-
kend, en daar dit werk in het jaar 1664 in het licht ver-
schenen is , moet zijna ligging aldaar van vroegere dagtee-
kening zijn. Het is bekend, dat er op den 24 Julij 1453
eene overeenkomst gesloten werd, om bij het klooster te
Smaïïen-ee eene jaarmarkt aan te leggen. Ten einde den
bloei dezer jaarmarkt te bevorderen, en het vervoer van
goederen gemakkelijk te maken, besloot men onderscheidene
nieuwe wegen aan te leggen (29). Onder deze lûeuwe we-
gen belioorde ook de hooge weg, en het is meer dan waar-
schijnlijk , dat men, om Oudega met andere plaatsen in aan-
raking te brengen, ten tijde van het maken van deD hoogen
weg ook den hoogen dijk aangelegd heeft. Het kan dus
geenszins vreemd voorkomen, dat men bij het maken en
ophoogen van den hoogen dijk den blaauwen steen gevonden
zal hebben, en hem gelegd heeft ter plaatse, waar bij thans
nog ligt, namelijk: op de scheiding tusschen de dorpen
Oudega en Nijega, — Op de bovenste oppervlakte van de-
zen steen zijn onderscheidene , meer of min diepe , groeven
of inkervingen ziglbaar, krniselings door elkander 1'oopende.
De overlevering verzekert, dat deze inkervingen door de
Bisschoppelijke troepen daarin geslagen zijn, waarom men
ook ter gedachtenis aan deze gebeurtenis altijd eene bijzon-
dere zorg voor dezen steen heeft gedragen. Ofschoon deze
inkervingen vóór lang verloopene jaren scherper geteekend
zullen geweest zrjn, dan thans het geval is , daar zij door
lengte van tijd afgesleten en onduidelijker zijn geworden,
mag men evenwel het er stellig voor houden, dat zij door
nienschenhanden, met scherpe werktuigen gewapend, er zijn
ingeslagen, waarvan ieder naauwkeurig beschouwer zich ten
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volle zal kunnen overtuigen. Indien het dus zeker i s , dat
deze inkervingen door menschenbanden in den steen geslagen
zijn, waaraan niet te twijfelen valt, waarom zai men dan
geloof weigeren aan de overlevering ? De voorvaders heb-
ben deze gebeurtenis aan home kinderen medegedeeld,
welke op hunne beurt dezelve wederom tot hunne nakome-
lingen overgebragt hebben, en op deze wijze is het verhaal
aan het tegenwoordige geslacht kenbaar geworden. Maar
Luiten de overlevering pleiten er nog meer bewijzen voor
de waarheid van de zaak. Volgens de kaart van Smallin-
gerland lag (isze steen, in het jaar 1664, reeds ter zelfde
plaatse, waar hij thans nog gevonden wordt. Hij lag er dus
voor het minst 8 jaren vroeger, dan de Munsterschen Ou-
dega bezochten. Daarbij lag hij nagenoeg 180 schreden
oostwaarts van de doorgraving verwijderd, en alzoo juist
dáár, waar de vijand zich zal opgehouden hebben. De
kracht der aangevoerde bewijzen vait te zeer in het oog en
pleit te veel voor de waarheid van het verhaal, dan dat
men, naar ons inzien, eecigen twijfel zoude kunnen koeste-
ren, welke het geloof aan de overlevering krachteloos zoude
kunnen maken.

Buiten de beide aangevoerde bijzonderheden in de nabij-
heid van Oudega voorkomende, bestaat er nog eene derde,
in die van Drachten gevonden wordende, welke insgelijks
van de MuDStersche troepen afkomstig is, bij hunnen inval
in Friesland, en welke wij uit dien hooide niet onaangeroerd
mogen laten voorbij gaan.

Ongetwijfeld zullen zich van het hoofdkorps der vijande-
lijke troepen eenigen afgezonderd hebben, die uit het ge-
buurte van Drachten, langs de slingeweg en de posilaan,
-naar de rivier de Dracht zijn ingeslagen, om aan dien kant
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•een' strooptogt te doen. Denkelijk zullen deze stroopers
Biet verder gekomen zijn, dan tot de genoemde rivier, waar

Dien de brug, over dezelve liggende, zal hebben afgebroken,
om de stroopers te verhinderen verder voort te trekken.
De landlieden zullen zich achter deze rivier geplaatst heb-
ben , om de roovers af te weren en zich voor plundering te
behoeden. Dit zal dan ook het gevolg gehad hebben, dat
er van deze stroopbenden de een of ander doodgeschoten is
geworden. De overlevering bepaalt dit getal op drie perso-
nen , en de beschouwing der plaats, waar zij gesneuveld
zijn, bevestigt de waarheid van dit berigt. — Onmiddellijk
aan den weg en wel aan den zuidkant tegen de Dracht, en
l)q de postbrug, ziet. men op een klein hoekje gronds, de
Ruiterspolh genoemd wordende, drie öpgeworpene graf heu-
vels, de Sissckops graven geheeten, waar de lijken der vij-
andelijke ruiters, die door het landvolk doodgeschoten wa-
ren , begraven zijn. Deze graf heuvels worden, ter gedach-
tenis aan deze gebeurtenis, tot op dezen dag behoorlijk
onderhouden en jaarlijks regelmatig opgemaakt.

Het is niet waarschijnlijk , dat de Staatsche troepen het
Münstersche krijgsvolk achtervolgd en de Provincie uilge-
dreven hebben; veeleer is het geloolelqk, àii, hetzelve den
terugtogt, van de heide en van Oudega, vrij en ongehinderd
voortgezet, en, zoo als de overlevering meldt, met gijze-
laars en met buit ongestoord volvoerd hebbe (30). Men
vindt immers aangeteekend, dat het landsleger omtrent het
midden der maand Augustus van dat jaar, van Bergum op-
brak, waar het geposteerd geweest was, op het gerucht,
dat de vijand van voor Groningen wilde opbreken. Ná het
opslaan van dal beleg, op het einde van voornoemde maand,
Irok alles bij gedeelten naar het Heerenveen (31). Al de
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^erigten, welke van dezen inval door de overlevering be*
waard zijn gebleven, stemmen daarin met elkander overeen,
dat er onder het landvolk groote onrust en vrees geheerseht
heeft; dat het zijne woningen verlaten heeft en met vrou-
wen en kinderen, have en goed, overal heen gevlugt is ;
die van Ureterp naar de marseken, die van Opeinde naar de
Leijen en die van Nijega naar de achtergelegen maden en
Eybertsgaasten.

In het volgende jaar bedreigde de vijand deze streken op
nieuw, en ofschoon er in de rivier de Linde een dam ge-
legd was, om aan dien kant een gedeelte der Provincie on-
der water te zetten, — ofschoon men de schansen Breeberg,
Zwartendijk en Friesche Palen in behoorlijken staat van te-
genweer gebragt en zeer waarschijnlijk met geregelde troe-
pen bezet had, drong hij echter op den 25 Augustus van
genoemd jaar, over de veenen , tot aan de Gorredijk door.
De Kolonel T u r k , met eenige militie dezen post bezet
hebbende, sloeg den vijand met een aanmerkelijk verlies
evenwel terug, welke dan ook op den 1 September daar-
aan volgende met zijne geheeïe magt opbrak en naar Steen~
wijk retireerde (32).

Het is denkelijk, dat de benaming van Bisschopsleger,
aan een plekje veengronds gegeven, hetwelk in de nabijhed
van Breeberg voorkomt, niet van het jaar 1672, maar van
1673 dagteekent, en wel met name van den inval des vij-
ands, waarvan zoo even gesproken is. Te dezer tijd werd
Breeberg door de Munstersehe troepen op nieuw bedreigd,
doch thans te vergeefs, en werden er toen drie koustabels
aldaar ter dood gebragt, die uit de Schans gedeserteerd
waren (33). Dit plekje gronds is naderhand verveend ge-
worden, wanneer er een wijk , van het Bisschopsleger naar.
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de FXaulerwijk, aangelegd is, ten einde den gemaaktèn turf
ai' te voeren. Deze wijk wordt nog heden, naar dit plekje
gronds, de Bisschopswijk genoemd. Eeninusketkogel, eenige
jaren geleden, bij het vergraven van dit veen, hier gevon-
den, zal ongetwijfeld van dézen tijd afkomstig zijn.

Bij de overdenking van al de bijzonderheden, welke wij;

van den inval des vijands in deze Provincie bijeen geza-
meld hebben, koiat de vraag onwillekeurig bij ons op »•
weSke oogmerken hadden de vijanden met dezen inval in
Friesland? Was het hun alleen te doen, om te rOovén en1

te plunderen, en dan weer af te trekken , of waren er ook
andere bedoelingen mede verbonden 'T Het is dikwerf zeer
moeijelijk, met de oogmerken des vijands bij zijne onder-
nemingen volkomen bekend te worden. Voor hem is het
van het grootste belang, zijne bewegingen zoo in te rigtén,
dat zijne oorspronkelijke bedoelingen voor zijne partij ge-
heel verborgen blijven. Deze moeijelijkheidwordtnog groo-
ter, en klimt niet zelden tot eene volstrekte onmogelijkheid
op, \varmeer er ééne of anderhalve eeuw verloopen is, se-
dert den lijd, dal de gebeurtenis plaats gehad heeft. In-
tusschen komt het ons voor, dat men alleen om eenen
strooptogt te doen, zonder eenige andere hedoefeg te heb-
ben, een kleiner getal manschappen zoude hebben kunnen
nemen, en zijne oogmerken even goed volvoerd hebben.
Friesland lag aan de zuidelijke grenzen voor den vijand
geheel open, en er was nergens eenige tegenstand te wach-;

ten. Het doel des vijands zal dan wel geen eenvoudige
strooptogt geweest zijn; maar moet zich verder uitgestrekt
hebben.

Op den 19 Julij 1672 nam de belegering van Groningen
een' aanvang, en duurde tot het einde "der maand Augustus
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•or-ït, wanneer zij werd opgebroken. De vrees, 'îat de
belegerden bijstand uit Friesland, en door 'Friesland uit
Holland zouden verkrijgen, en dat de belegering daardoor
vertraagd en moegelijk gemaakt zoudá worden, deed den
vijand ongetwijfeld op middelen bedacht zijn, dezen bijstand
te verhinderen; Dit gevoelen wordt bevestigd door de be-
rigten , welke een en ander onzer Geschiedschrijvers hierover
te boek gesteld hebben. Na het bezetten van Overijssel en
Drenthe, benevens het innemen van Koevofden, Steenwijk en
andere plaatsen, werd er door den vijand beraadslaagd, wat
er verder diende gedaan te worden. Sommigen waren van
gevoelen, dat men Friesland het eerst diende aan te vallen
en te bemagtigen, hetwelk gemakkelijk zoude kunhen ge-
schieden , aangezien hetzelve nog niet onder water gezet was
en geheel open lag. Het was toch van krijgsvolk, geschut,
krijgsbehoeften en fortificatien geheel ontbloot, en ais men
defze Provincie overmeesterd had, zoude men met de Frie-
sche schepen Groningen aan den waterkant kunnen benaau-
wen en het allen toevoer afsnijden; terwijl men inmiddels
aan de landzijde de belegering zoude kunnen voortzetten (34).
Anderen daarentegen oordeelden, dat men zich eerst van
Delfzijl moest meester maken, hetwelk in eenen gebrekkigen
toestand verkeerde, en-waar de Engelschen hun krijgsvolk
gemakkelijk aan land zouden kunnen zetten. De krijgsraad
nogtans besloot, Groningen eerst aan te tasten en met vuur-
werken te bestoken, wanneer men, na de inneming van
Groningen, van Groninqerland en Friesland gemakkelijk
meester zoude kunnen worden. Ten einde dit oogmerk te
bevorderen, werd besloten, Friesland met 3 of 4000 man
gedurig in alarm te houden; waarvan echter het grootste
gedeelte pasrdenvolk zoude wezen l35j.
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Verwarring en onrust in Frir.sk/nd te stichten, en, ware
het mogelijk,' hetzelve te bemagtigen, was dus het doe! des
vijands met dezen inval, en wij moeten bekennen, dat dit
plan wel gekozen was; konde men toch, niet zoodanig eene
krijgsmagt, Friesland binnendringen, dan was de geheele
Provincie verloren geweest. Alle toevoer van mond- en
krijgsbehoeflen , van geld en soldaten , uit Holland en Fries-
land naar de belegerde stad, was dan verhinderd geworden.
Groningen had zwaardere verantwoording gekregen, en was
liet eeos bezweken en in handen der vijanden gevallen, hoe
gemakkelijk bad men dan uit Friesland over de Zuiderzee
(op welke men reeds begon te kapen) eenen inval in Noord-
Holland kunnen doen, en hetzelve overmeesteren ; en de
gevolgen daarvan waren onberekenbaar geweest. Door de
overwinning der Friezen op de Suameerder heide werden al
deze zwarigheden voorgekomen, en het geheele plan des
vijands verijdeld. Men gevoelt dus, van welk een belang
deze overwinning voor Friesland en voor Groningerland', ja
voor het geheeie vaderland geweest is. Het.mag hier dan
ook niet onopgemerkt voorbij gegaan worden, dat de Frie-
zen hunnen ouden roem van dapperheid, in dezen oorlog,
luisterrijk hebben staande gehouden. — Op denJ2 Junij,
en dus 6 weken vroeger dan het gevecht op de Suameerder
heide heeft piaats gehad, hadden zij, brj den overtogt der
Fracschen over den Rkijn, met eenen moed gevochten,
•welke onwillekeurig aan dien der Spartanen onder L e o n i-
d a s , bij de engte van Tkermopyle, doet denken. Behalve
119 Friezen, weike aldaar door de Franschen gevangen ge-
nomen werden, en eenige anderen, die zich met de vlugt
wisten te redden , stierven zij allen den heldendood en be-
dekten het slagveld met hunne lijken. — Ook hel roemrijk
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en gelukkig wapenfeit, waarover wij thans gesproken heb-
ben, staaft niet minder den moed en de dapperheid der
Friezen. Het verdient dan ook niet alle regt, naast de ver-
dediging van Aardenburg en Groningen , met gouden letteren
in de gedenkschriften des Vaderlands geboekt te worden.
Kn wanneer de laie nakomelingschap de namen van B e e k-
man en van R a b e n h a u p t , met gevoelens van hoogach-
ting en dankbaarheid, leest in de geschiedenis van Neder-
land, dan denke zij tevens aan den dapperen Fries, H a n s
W i l l e n ) van A y l v a , wiens nagedachtenis uit de harten
ziper lanjlgenooten nimmer verloren ga, maar in een ver-
eerend aandenken altoos levendig blijve !
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Friesche Terp bl. 229—235. Ontroerd Nederl. d. 2 bl. 364),
en de bezetting der Schans bij de Oude Schouw moest hier-
van worden afgetrokken.
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(23) Het ontroerde Nederl. d. 1 bl. 364.

(24) Zoodanige gevallen, als het hier medegedeelde,,

worden meermalen aangetroffen. Zie v a n L e e u w e n ,

Beschrijving van den ff^atervloed in Friesland. Inleiding bl. IV.

(25) Wagenaar , 14 D. bl. 30 en 94; Ontr. Nederl.
à. 1 bl. 312 en 313. Fransche, Éngelsche,Keulscket.Mun-'
sterl. en Nederl. Oorlog bl. 210.

(26) S y l v i u s , B. 5 bl. 332. Ontr. Nederl. d. 1 bl. 279.

(27) Ilollandscke Mercurius 1672, bl. 132.

(28) jDer zusieren weg. Deze weg loopt tusschen Garijp
en Oudega, en maakt de scheiding tusschen Tietjerksleradeel
en Smallingerland. De naam van dezen weg schijnt af-
komstig te wezen van de Nonnen, welke in het nabijgele-
gen klooster van Sigerswoude zich gevestigd hadden. — Dit
klooster werd in het jaar 1485 gesticht ( O c c o S c h a r -
l e n s i s ) . Van dezen weg wordt gesproken bij S c h o t a -
n u s in zijne Geschiedenis van Friesland, bl. 712.

(29) Charierboek D. 1 bl. 564,

(30) Onder anderen van Urelerp, vanwaar zij, volgens
de overlevering, een gijzelaar hadden medegenomen, die
naderhand voor eene groote somrae gelds gelost moest wor-
den.

(31) S y l v i u s B, 8 bl. 561—578.

(32) S y l v i u s B. 9 bl. 653 en 654.

(33) Hollandsche Mereurius 1673, bl. 155. V a l c k e -
n i e r , bl. 619 1ste deel.

(34) M e e t e r , Geschiedenis van het beleg van Groningen
in 1672, vermeldt op bl. 16, dat het omliggende land ten-
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"Westen, Noorden en Oosten van de stad, bij de aannade-
ring des vijands geheel onder water stond.

(35) Ontr. iVederl. d. 2 bl. 378 en va-v. V a l c k e n i e r
d. 1 bl. 619.

(36) V a 1 ck e n i e r d. 2 bl. 455 en 456. Friesche Volks-
almanak voor 1840, W. 96.

Drachten *
den ÏU Augustus D. H. VAN DER MEER.

1840.



HANS WÏLLEM BAÎIÔN VAN AYLVA.-

ünder de Friesche geslachten, welke vele uitmuntende
mannen hebben opgeleverd, die aan het Vaderland, in
verschillende opzigten, de gevvigtigste diensten bewezen,
behoort inzonderheid het oud en adellijk geslacht van v a n
A y l v a geteld te worden, uit hetwelk vele Staatsmannen
en Krijgshelden, bij de nakomelingschap met roem bekend,
zijn voortgesproten. Tot de laatstgenoemde behoort H a n s
W i 11 e m Baron v a n A y l v a , geboren op de State Brand-
stede of Aylva-S/afe te Holwerd. Met luister prijkt zijn naam
in de Geschiedboeken van het Vaderlaud. Zijne Friesche
lanilgenooten noemden hem den ontzag gelijken Seneraah Hij
was Luitenant-Generaal in dienst der Vereenigde Nederlan-
den, Luitenant-Admiraal van Friesland, Gouverneur van
Koeverden en de onderhoorige Forten, Kolonel on Drossaard
van Lieroo/d. S y l v i u s heeft aan hem zijn Vervolg op
A i t z e m a opgedragen; zijne beeldtenis, vóór dit Work
geplaatst, prijkt onder anderen ook met den titel van Xui-
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ienant-Admiraal van Friesland. Hij voerde namelijk bij den
roemruchtigen togt van de R u i t e r in het voorjaar van
1672 het Friesche smaldeel aan, doch schijnt kort daarna
van de zee- in de landdienst te zijn overgegaan, daar hij ia
dat jaar als Luitenant-Generaal van de Infanterie aan het
Vaderland belangrijke diensten bewees, altijd en overal de
bewijzen gevende van zijn' moed, krijgskunde en heldhaf-
tigheid. *

In het gedenkwaardige jaar 1672, toen de Koningen van
Frankrijk en Engeland met den Bisschop van Munster en
den Keurvorst van Keulen zamenspanden, om Nederland te
verdelgen, en de Republiek zich welhaast op den oever van
haren ondergang bevond, beschermde v a n A y 1 v a niet de
weinige troepen, welke onder zijne bevelen stonden, de
grenzen van Friesland tegen den uit Overijssel aanstroomen-
den vijand. Die Provincie werd in korten tijd door den Bis-
schop van Munster veroverd, hetwelk een' algemeenen schrik
en ontzetting te weeg bragt. V a l c k e n i e r *) verhaalt,
» dat de tijding van dit haastig overgaan van geheel Overijssel,
terstond door gansch Friesland en Qroningerland bekend ge-
worden , aldaar zulk eene greote vrees en verbaasdheid ver-
wekte , als het doorbreken der Franschen bij hel tolhuis †) ,
en het verlies van Utrecht in Holland had veroorzaakt.
Elk stond verlegen en verwachtte iederen oogenblik den
vijand. De Gedeputeerde Staten van Friesland verzochten

*) Verwerd Europa, bl. 596 volg,

†) Zie hierover Friesche Volks-Almanak 1840, bl. 96
volg. Ten om-egte wordt in sommige Nederlandsche Werken
over de Geschiedenis gezegd, dat A y l v a hier met 4000
man werd gevangen genomen. A y l v a bevond zich loen
in Overijssel, waar hij het bevel voerde.
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in dezen nood de Raden van het Hof van Gerichte, om hen
met raad en daad bij te staan. Waarop beide die aanzien-
lijke Vergaderingen des nachts tusschen den 13 en 14 Junij
te Leeuwarden in alle stilte bijeen kwamen, om over den
droevigen toestand der Provincie te beraadslagen. Er werd
aangemerkt, dat de doortogt van Meppel regt naar Dokkum
en voorts de Vongerdeelen in 't .Sildt door, tot Harlingen
toe, om hunne hoogte, niet onder water gezet konde wor-
den ; dat de twee Schansen, op dien doortogt gelegen,
Breeberg en de Friesche Palen genoegzaam geslecht waren;
dat er geen krijgsvolk ter bezetting van Friesland, a!s ge-
bruikt wordende tot bewaring der grenzen van andere Pro-
vincien, overig was, dan alleen eenige Compagnîen onder
den Luitenant-Generaal A y l v a , die uit Overijssel kwamen;
en dat hunne wapenhuizen en de wallen der steden van ge-
schut, wapenen en levensmiddelen geheel ontbloot waren.
Men overwoog toen, hoe men de Provincie in den tegen-
woordigen nood het best zou redden uit de dreigende geva-
ren. Tot dat einde werden twee middelen voorgesteld : of
zich gemeenschappelijk en niet alle krachten te verdedigen
en het uiterste te wagen, of zich over te geven en dan
voorwaarden te bedingen, die voor het algemeeue welzijn
het best zouden zijn. •— Intusschen waren de Predikanten
van Leeuwarden mede in de Vergadering verschenen, die
Godsdienst en vrijheid bijzonder aanbevalen; waarop alle
zwarigheden werden ter zijde gesteld, €n het moedig besluit
genomen werd, om, tot behoud van Godsdienst en vrijheid,
gezamenlijk het uiterste te wagen , en goed en bloed tot den
laatsten droppel daarvoor op te offeren. Men besloot, om
alle sluizen open, en alle polders en bedijkte landen onder
water te zetten. Men deed een opontbod aan alle Steden en
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Grietenijen, waarop veien met vreugde uittrokken en zich
begaven naar het Heerenveen, om er zich onder dan Luite-*
riant-Generaal A y l v a te vereenigen, en een legertje uit te
maken, om daarmede den vijand af te wachten, en te too-
jren, » dat zij nog van 't regte bloed der oude en beroemde
Friezen waren."

De Bisschop van Munster, vernemende, dat de Friezen
. alles in het werk stelden, ten einde dapperen tegenstand ta
bieden, schimpte geweldig op de Friezen, en zeide onder
anderen : der Teufcl hole die P/aJfcn, doelende daarmede;
op de Predikanten van Leeuwarden. Hij hield vervolgens
eenen krijgsraad, om te beraadslagen, of men Friesland, of
Delfzijl, of Groningen zoude aanvallen. Tot hot laatste
werd besloten. De siad Groningen werd den 19den Julij door
den Bisschop van Munster en den Keurvorst van Keulen œet
eene magt van 24000 man belegerd. Men keut de heldhaf-
tige en onvergetelijke verdediging dier stad. Op den 28stcn

Augustus was de vijand geweken.

De Luitenant- Generaal v a n A y 1 v a bevond zich nu hier
dan dáár *) op de grenzen van Friesland', waar zijne tegen-
woordigheid het «soest vereisclit werd en noodzakelijk was,
om zoo veel mogelijk den vijand afbreuk te doen. In de
maand Julij ondernam hij rnet 1200 soldaten en burgers een'

*) Eens bevond hij zich bij eene brug , over welke men
den weg naar Overijssel neeiat. De vijand was niet verre
vandaar, en een Fiauscäie Markies komt a! zwetsende over
de brug rijden, als wilde hij daarmede te kennen geven,
dat, na de vermeestering van Overijssel, nu Friesland aan
de beurt lag. Dit kwetste A y l v a ' s fierheid; in edele ver-
ontwaardiging ontstoken, reed hij den Markies tégen en ligtte
beai niet zijn pistool uit-den zadel. Tegcnw. Slaat van Friesl.
3de D, 2de SU hl. 597,
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veel buit hadden te zaracn gebragt. Reeds waren 200 vij-
anden ternedergeschoten, en ongetwijfeld was die plaats
vermeesterd geworden, indien de vijand niet een haastig
ontzet van 2000 man uit Kampen en Zwol had bekomen.
Met verlies van 30 man trokken de Friezen weder af.

In den nacht tusschen den 8sten en 9den September vielen
de troepen van den Bisschop tot driemalen toe op de Schans
van 't Heerenveen aan, doch werden telkens manmoedig af-
geslagen, ofsehoon aldaar eene kleine bezetting lag.

In het begin van het jaar 1673 bekwam A y W a , in eene
hevige schermutseling tegen den Graaf v a n d e r L i p ,
twee trompetten en een vaandel, welke hij den P r i n s van
O r a n j e vereerde.

Toen in den aanvacg van 1673 het gerucht ontstond, dat
de Munslersche troepen een' inval in Friesland hadden
voorgenomen, namen de Staten maatregelen ter verdediging
van het Vaderland. Onder deze behoorde, dat de Provin-
cie bij den uitersten nood onder water zoude gezet worden,
gelijk ook reeds in bet vorige jaar besloten was * ) ; dat in
(ie Grietenijen en Steden het derde gedeelte der manschap-
pen tusschen de 18 en 60 jaren behoorlijk gewapend zich
zoude gereed houden † ) ; en, dat alle ingezetenen der Pro-
vincie zich zouden wapenen, om in tijd vaa nood van dienst
te kunnen zijn §). De verbittering lusschen de op degren-
2en gelegene Munstcrsche en Friesche troepen nam steeds
îoe, Ca gaf tot gedurige schermutselingen aanleiding, waarbij

• *) S ch w a r t z e n b . Charierb. 5de D.M.825, 985, 1078.

• \) S c h w a r t z e n b . Ckarterb. 5de D* bl, 948, 988,

f) 'Sckwartsenb. Chartert Me D, bl. 973:
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n>et afwisselend geluk gestreden werd. Zoo worden op den
2'J™ Juli} vier Regimenten voetvoik en een Begimeut Dra-
gonders der Munslersclieu , in hun kwartier tusscben de Tfîjk
en Staphorst, door Graaf J o h a n M a u r i t s en den Lui-
tenant-Generaal v a n A y l v a aangelast en op de vlugt ge-
slagen. Weinige dagen daarna beproefden zij een' aanslag
op Zwartsluis, die echter mislukte. Groot was de moeden
het beleid van A y l v a en de dapperheid der Fiïesche troe-
pen , waardoor de Provincie tegen den vijand beveiligd werd.
Toen de Bisschop van Munsicr mei eene aanzienlijke niagt,
in de maand Augustus, van Steenwijk naar Friesland ver-
trok, om dit gewest te vermeesteren, gaf M a u r i t s aan
A y l v a , die toen te Wolvega het bevel voerde, hiervan
kennis, waarop laatstgenoemde naar het Heerenveen aftrok , •
daar bet 's vijauds voornemen scheen te zijn, om door die
plaats Friesland verder in te dringen. Ku vieiea er ver-
schillende gevechten voor, in welke de vijandelijke troepen,
herhaalde malen geslagen werden. De Munsterschen stelden
alle pogingen in liet werk, om lieerenveen te overweldigen,
doch zij werden tegengehouden, en rigtten niets anders uit,
dan de önweerbare landzaten te plunderen, totdat zij op den
jsten September genoodzaakt waren af te trekken, zosider
iets van belang te hebben uitgevoerd.

In den veldslag bij- Senef, den l l d a i Augustus 1674 ge!e-
vei:d, handhaafde van A y i v a loffelijk zijnen reeds ver-
kregen' roei». ïlij werd bij die gelegenheid zwaar gewond.
Bij de belegeringen vau Keizerswaarci en lîonn door F re»
d e r ik I i [ , Keurvorst van Brandenburg, in het jaar 1689,
bevond zich eeue afdeeliug onder den Luitenant-Generaal
v a n A y l v a ; de beroemde Coe h o o r n was hier mede
tegenwoordig, aan wiens beleid men kei te dauLen had, dat
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Kefcerswaard binnen twee dagen op de Fiaiischen veroverd
werd, Uitstekende bewijzen van moed en dapperheid gaf
van A y l v a , toen op den 27sl™ Augustus 1689 de Frao-
sclie Maarschalk d' H u m i è r e s eenen stouten aanval deed
op het stadje Tfalcourt in het Graafschap Namen. A y l v a ,
uit het BrandcDburgsche leger teruggekeerd, en de Generaal-
Majoor F r e d e r i k v a n B a e r t o t d e n S l a n g e n -
b e r g . h streden aan het hoofd der Nederlandsche troepen
2i)ct zulk eene onversaagdheid, dat de Franschen, ofschoon
insgelijks met leeuwenmoed strijdende, afgeslagen en over-
hoop geworpen werden, hebbende een verlies van 400
dooden, en óCO gekwetsten, terwijl aan de zijde derBond-
genooten het verlies gering was,

A y l v a ' s laatste wapenfeit was zijn dapper gedrag in den
slag bij Fkurus, Hij stierf in bet daarop volgende jaar,
ten gevolge van een' vaî van het paard.

De veldslag bij Fkurus werd op den lsten Julij 1690 ge-
leverd door de Franschen, onder bevel van den Hertog
v a n L u x e m b u r g , en de Boudgenooten onder den Graaf
v a n W a l d e c k , Nadat hier door de onzen in bet begin
gelukkig gestreden was, zoodat zelfs een gedeelte van het
vijandelijk geschut werd veroverd en de Fransche Ruiterij
met Kroot verlies was teruggeslagen, konde echter de Rui-
terij der Eoîîdgenooten, daar de overrnagt der Franschen
telkens nieuwe troepen aanvoerde, eenen tweeden aanval
niet wederstaan, en sloeg op de vlugt. Met ongemeene
dapperheid hield nu het voetvolk, ofschoon van alle zijden
aangevallen, alleen den strijd vol, totdat, na zes uren man-
moedig gestreden te hebben, de aftogt een' aanvang nam.
Rijk in roem was dezelve. » Met eene vaardigheid, vóór
dien tijd zonder voorbeeld," zoo schrijft de Hoogleeraar
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B o s s c h a *), » vormen üicîä de strijik'uije ijaUi;;;!!.*; tol
een sn-oot vierkant. Zes stukken çeschut worden îciron
hetzelve gerigl., en boren tot drie- en viermalen het moor-
dend lood in dezen menschenklornp : koelbloedig sluit men
zich weder aan, om de plaatsen der gevallenen in te nemen
en de gaten en gangen te vullen, door de diep indringende
kogels veroorzaakt. Een trompetter van dén Franscheu
Veldheer verschijnt, om hen de wapenen ie doen neder-
Jeggen: eene dreigende houding is het antwoord. Daar
komt een Fransen Staf-officier aanrijden en wijst hun, îioa
zij van alle kanten ingesloten, onvermijdelijk verloren zijn:
terug, is het antwoord, wij zijn sterk genoeg, om ons ie ver-
dedigen. De aanval wordt hervat, en nog eens, en ten
derden male herhaald; muurvast staan deze dapperen. Met
onverscltiolckene standvastigheid bewaren zij orde en samen-
hang in hunne stelling'; met bedaardheid van geest, ia zulke
oogenblikken onmisbaar tot behoud, maar zoo moeijelijk ta
bewaren, laten zij de aanvallers naderen, tot dat hunne
nabijheid de wisheid van het schot verzekert. Zoo vallen
volle eskadrons welgesloten aan, en het zijn slechts 30 en
20 ruiters, die er verstrooid van terug keoren. In ' t einde,
ontmoedigd door zoo vele vruchie'ooze pogingen om in Ie
dringen, hield de vijand af, en zag voor zijne oogen negen
regimenten, met W a l d e c k , A y l v a en v a n W e ij b -
num aan het hoofd, over de hoogte van Melk', rustig af-
trekken naar de zijde van Nivelles."

In het jaar 1691 voerde v a n A y l v a het bevel over de
krijgsmagt der Vereenigde Nederlanden in Braband, en hield
zijn kwartier te Leuven. 'Eer jagt gereden zijnde, steigerde

*) Neérlands Heldend, te landen?.. 17de J/lev, bl. 236 «lg.
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zijn paard, en siaaol zijn' heer îor aarde; hij bezeerde zich
aan het hoofd, hetwelk iu het eerst van weinig belang ge«-
rekend werd, maar hem vervolgens eeoe koorts veroorzaakte
met zoodanige toevallen, cîat hl] eeniga dagen daarna over»
îeed, vau elk en inzonderheid van het ki-ijgsvoik zeev be-
treurd , hetwelk in hem een' der grootste Veldheeren , die
in dienst van den Staat waren, verloor. H a l m a gedacht
dit ongeluk in het volgende Bijschrift:

Een sprong van 't schichtig paard stortte A y i v a, laas ! in
't graf,

Dat dapper heirhoofd in 't gebied der Zeven' Staatcn ,
Onsterfelijk in eer door zijnen Yeldheersslaf.
Want schoon hij ' t krijgsbewind op aardo heeft verîaton,
Zijn deugd staat als de zon, alle eeuwen door, ten prijk,
Op duurzaam perkament met iof in 's Lauds kronijk.

Zijn lijk-, te Brussel gebalsemd, werà vervolgens naar
Friesland vervoord, en te Holv/erd in hel familiegraf zijner
voorouders bijgezet.

Hij had een ernstig en krijgshaftig gelaat, was minzaam,
zachtzinnig, edelmoedig van karakter, ec vrij van eigenbe-
lang en baatzucht.

De naam van den Luitenant-Generaal H a n s W i l l e m
B a r o n v a u A y l v a blijft in gezegend aandenken leven in
het hart zijner dankbare landgenooten : hij was in de bange
jaren van 1672 en 1673 de behouder van Friesland!.

SL.Jnna Parochie, A, WASSENBEHGH.
Sept. áSiQ.



(Naar GYSBIÏRT JACOBS.)

Wif wou, 't hoofd was hem aan 't bollen,
Door de wereld henenrollcii,

Hierop was zijn zin gesteld,
Op een' eiken plank te varea ,
Rustloos dobbren op de baren,

Koos hij boven 't stille veld.

Zou ik altijd, hïer gevangen,
Me aan den ploegstaart laten prangen,

't Vee nadrent'ien ? 't heeft geen aard f
Ik zoek wilder avonturen,
Dan , in Grootmoêrs schoot, 't besturen»

Sleeuw en sloeg, van huis en haard.

Groote Pier waar lang vergeten,
Had hij ' t huis den tijd gesietan

Met te dutten aan den haaid;



Haar 't was iramer zijn bedoelen ,
Yijanden den voet te spoelen,

Te bedwingen met het zwaard.

Ik wil ook des vijands kielen
Op het schuimend zout vernielen

Mot een' moedige oorlogsvloot
Ku deed hij zijn' pluimen waa'qen ,
't Schiltrend. zwaard ia 't ronde îwaun'en,

Dat, naar 't schijnt, Spek Jan reeds doodt.

Grootmoêr, diep met hem-bewogen,
Zag, hoe zij van 't land af togen :

Ach! hoe bang was haar dia stond ;
Daar rij, op den dijk gezeten,
De oogen , nat en rood bekrnten,

liegt de zee zag in den mond.

Wif' waar zijn, dus kermt ze, uw zinnen ?
Win wat wilt gij nu beginnen?

"Wif! och steek van 't land niet af!
Wif! kon moeder 't hoofd opsteken,
Wif! het hart zou wis haar breken,

Went'ien zou zij zich in 't graf!

Daar da zee, bij 't gruwlijk gapen,
Yelen doet den doodslaap slapen,

Ja bij duizenden verderft,
Die daar ver van Oost en Westen
Met hun aas de visschen mesten,

Daar men zonder ziekte sterft v
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Daar inen slinqert tot de wolken,
DÜU weer duikt in 's afgronds kolken,

Nu ten hemel, dan ter hel:
Wie, koml slechts een' plank te scheuren,
Zou daar 't leven niet verbeuren,

1 at zoo immer staat op 't spel ?

'k Zou het echter !aten wezen.
Daar 'k u toch DJet kan belezen,

Voert gij heen ter koopvaardij!
Maar zijn ziel en zin te hechten
Louter aan op zee te veclilen,

Ach ! wat dolle razernij !

Waar men niet een' stap kan wijken.
Schoon u de angst schier doet bezwijken f

Waar vertwijf'ling, helsch en luid,
Brult, en met verwoede tanden
Schip en manschap aan komt randen,

Of de lont steekt in het kruid.

Was 't niet zoeter in de weide,
Met de schaapjes op de heide ,

Met de meisjes hand aan hand;
Varen, visschen in de slooten,
Fuiken zetten, 't wild geschoten,

In de bosschen of op 't iand ?

Tuin- en boomgaardvrucht te aanschouwen,
't Veld met voedzaam graan bebouwen,

Dit geeft waar genoegen, kind l



Dond'lijk is ' t , da zee ie schuimen —
Ma. r gij sclnsdl uw' hoed niet pluimen,

En mijn' taal slaat ge in deu wind.

Wei dan ! zeil in 's hemels hoede,
Strekke uw zeetogt u ten goede ,

Ik beveel u in Gods hand!
Breng' Hij uit de woeste baren
U, langs kiip en strand gevaren,

Door zijne Eng'ien blij aan land!

Wif Verlaat mij! Wif ontvaart mij!
Wif zeilt heen! Wat angst bezwaart mij!

Wif! ik zie u voor het laatst —
Nu ge op 't woedend schuim gaat varen,
"Waar hst zeegedrocht de baren

Over mast en zeilen blaast.

Al mijn' leden trillen, beven,
Als ik zie dat slmg'ren, zweven,

En 't al 't onderst boven moet;
Als men kabels kapt en masten,
Als men lek drijft op de lasten,

Op den grondloos diepen vloed.

Daar men ,• door den nood gedreven f

Heel de lading prijs moet geven,
Daar men tegen klippen stoot,

Nederploft op harde zanden,
Stukken stoot op drooge stranden,

En een plankbreuk baart den dood.
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Home!! i*oc kan 't roooglyk wjzcn,
Dia den dood voor do oogcn lezen,

Daar hij op hen loert en aast,
Ais de zee bij 't golvenbraketi
Schier 't gesternte schijnt te raken, .

Feller dao de donder raast;

Straks weer, als Gods hand de baren,
Wind en onweer doet bedaren,

't Veege leven hun verlengt,
Door hen aan 't gevaar te ontwringen,
En zoo schip en schepelingen

In behouden haven brengt;

Waar z'cj God ter eere zingen,
God, die 't onweer wou bedwingen,

Die de zee haar perken zet:
Hoe mag ' t , zeg ik, dan nog komen,
Dat zulk volk, 't gevaar ontkomen,

Niet meer op Gods redding let?

Maar als redelooze dieren,
Woest en uitgelaten tieren,

'En in dolle razernij
Zwelgen, vloeken, de orde Schenden s

Of zij pligt noch wetten kenden,
En het regt ware aan hun zij!

O! die God dus smaden, honen ,
Wil Hij nog zijn' gunst beloonen,

Als verdoolden, die Hij riep.
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Wil mijn Wif, o Hemei! ieeren,
Dat hij zich tot God moet keeren,

Als hij t'huis komt van het diep !

Odde-BildtzijL A. KOOPMANS»
1840.

dante e kening.

Tjesck-moars See-aengste v a n G y s b e r t J a c o b s i s
mede vertaald door Prof. K o o p m a n s en Mr. W. B i 1-
d e r d i j k . Het bovenstaande geeft het oorspronkelijke, zoo
getrouw mogelijk , weder. Dit Dichtstuk wordt te regt de
zeeangsi van T j e s c k genoemd, omdat de angsten en geva-
ren, die den zeevarenden meermalen treffen, met de schoonste
trekken in hetzelve afgebeeld worden. De naam van moe-
der wordt aan alle oude vrouwen gegeven, en zoo ook hier
aan T j e s c k , welke door geenerlei raad den jongen losbol
W i f van zijne drift, om ten oorlog te gaan varen, konde
afbrengen.

Wif. Deze naam is door den Dichter bij uitnemendheid
gekozen overeenkomstig het karakter, dat hij wilde schilde-
ren. Als eigennaam is hij mij nergens elders voorgekomen.
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JFif is bij de Friezen een nog gebruikelijk bijv» naamw.
Zoo zegt' men: zie eens, hoe wi'f dat staat. Men vindt ook
Lij G. J. v/if-koîligh, wufthoofdig, en wif-holligheyt.

Wif wou, 't hoofd was hem aan 't kollen. Bij G y s b .
J a c . » in dolle holle." Ofschoon de uitspraak roet deze
schrijfwij ze overeenkomt, behoorde de Dichter zich daarvan
onthouden en liever geschreven te hebben ien, de uitspraak,
die nimmer de Etymologie moet beheerschen , aan den lezer
overlatende.

JJoor de wereld henenrollcn. Bij G y s b . J a c . holle-bolle,
E p k e m a verlaalt het rollen, praecipitare se. Men vindt
hetzelfde met twee woorden kollje in bôllje in den 46en Ps.
In het Gedicht: E g g e iraWynering leest men:

Jae bjealgje troggeans dol in fol,
De sinnen rôilje hol oer bol.

En in het begin van den 62sn Psalm:

Al tomm'let wrâds djoey hol oer bol,
à. i. » al tuimelt al wat zich op aard beweegt hol ceer bol,
à. i. het onderst boven."

In Tfesck-moars See-aengste Coupl. 15 schrijft de Dichter:

Al mijn Ijea dy trillje' in schoddje,
Az ick tins ho datse doddje,

Hol oer bol, ijn 't sâle schom.

En elders*, hol- bol- bruwz- focht', het hol- bol- bruischend
vocht (der zee). Rlanknabootsend, woord, zoo als het buU
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deren van Je zee, het loeijm van den wind, hei balderen
van 't geschut, het rammelen van ketens enz. Maar bijzon-
der fraai zijn de woorden van onzen Dichter in dea 33ca JPs,

't see wetter
't Suwz'- ruwz- bmwz- liol- bol- hobb'le- tob

d. i. letterlijk vertaald: » het suizend- ruîschend- braisehend-
hol over boj- hobbele- tobbende zeewater. G y s b e r t J a -
c o b s doet mij denken aan het noXvcploÎGfîoLO d-ufa'coörjç
van H o m e r u s , en ik weet niet, wien ik maer bewonde-
ren moet.

Vg, H o o g v l i e t , Ærah, de Aartsv. 7'Ie B. b]. 173:

De steden waggelen, de torens suizebollen,
Het dal begint gelijk een baere zee te rollen
Met holle golven.

En R i e t b e r g , ientel. b!. 34 :

Maar even, aîs bij nacht, en ongestuime vloeden.
Wen stormen gierende op het hol des afgronds woeden,
Daar 't dompig golf'geklots, met doaderend gerucht,
Den droeven oever slaat, die door die slagen zucht.

Skeiw en sloeg, bijv. naamw. beide nog heden in veel-
vuldig gebruik bij de Friezen, en somtijds te gelijk gebezigd
wordende. Sleeuw is loom , iraag1 onhandig. Zoo zagt men :
» hoe kaDJB daar zoo slceuw staan ?" Sloeg, slaperig, vadzig,
h. v. » ik word zoo sloeg," Vanlu'er bij Qysh, J a c , liet

werliw. sluwgjen t bl, 9 :
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Wol, wolte' alle dej hier bh'euwe
Leeg to slwtigjen sleau in loy î

Groote P i e r waar lang vergeten e n z . O v e r G r o o t e
P i e r kan men verscheidene oudere en nieuwere Schrijvers
raadplegen. Met betrekking tot het hier vermelde zegt
G a b b e m a Verh. v. Leeuw. bi. 342, 343: »ondertusschen
speelde G r o o t e P i e r het heerschap op de Zuiderzee,
daar hem omtrent Hoorn een sterke vloot ontmoet, die in
't begin een van zijne beste seinschepen overmant, en dea
Zee-Hoofdman buiten boord smakt. Hij, hierdoor ten bit-
terste vertoornd, zet er met de overige zoo ontzagchelijk
onder, dat hem elf schepen en vijf honderd man in handen
vallen, die hij gezamenlijk het regte treurspel in 't water
doet verbeelden, Meu vindt aangeteekend, dat hij onder
dien hoop een Gelderschman herkende, en aan hem uit
roededogen het leveu schonk. Ook is 't waar, dat hrj zeer
zelden iemand dan Bourgonjers en Hollanders verdronk. On-
der dit waterdompelen boezemde hij dikwerf boertender
wijze deze woorden uit: Sjug feinien! ho kenna da deals
kjiettcn zwomma! In Herfstmaand (1518) dwong hij twee
Oostersche schepen groot geld af, en vernielde verscheidene
Hollandsche, waarvan hij 't volk de gewone sprong liet
doen,"

Voeten spoelen. Bq Wagenaa r Vaderl, Hist. 6d0 D. bl.
355, leest men : » voorts was 't ook gemeen, deSpanjaards,
die men gevangen kreeg , rug aan rug te binden , en in zee
te smijten, 't welk men de voelen-spoelen noemde." En l l d e

D. bl. 161: » de Duinkerker Kaapers ondernamen, in Len-
temaand dezes jaars (1632) tot onder Vlissingen te k r u i -
sen, eo een Engeiscli Koopvaardijschip van daar weg te
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liaïen. De Vlissingers, bierdoor ontsteken, Sprongen, in
incrkelijken getale, in eeuigc Vaartuigen ; voeren twee Staat-
sche Oorlogsschepen aan boord, zetten den vijtind agterna,
cntjaagdeii hem den prijs, en bragten dien, neveus eenige
gevangenen, te Vlisdngm op. Met de gevangenen werdt
streng gehandeld. Zes werden er alleen bij 't leven gelaa-
ten. Aan de overigen werd het zoogenaamd Regtvan Voet-
spoeling uitgevoerd."

Tot het laatstgenoemde jaar 1632 heeft het Dichtstuk van
G y s b . J a c o b s belrekking. Iu het 4'i0 Coup!, lezen we:

Mey in floot' great schijps lavearje
Wol ick; schomje, rotnje' in klearje,

ï en Voeynkerckers, 't scholp'rig sât.

ûïen zie E p k e m a in de AarA. op G. J. bl, 147,

Sptk-Jan. Een scheldnaam op de Spaansche Matrozen,
Zoo vindt men bij B r e d e r o in het Moortje L 1, waar hij
van gevangen geuomene Spanjaarden spreekt:

De Specken, die haer lijf niet geld niet konden boeten.
Die nam liet grauw geswind, en spoeldose de voelen.

Verg. E p k e n i a , J'Foordenb. hl. 569.

A. WASSE.N ' J ]£RG-H.



BE WIIfEE
VAN

1620
IN HET WATERLAND.

Forjou dochs hwat oan ' t bruwzjeod bloed ,

Uws bern binn' yn Goads tiâa, ya Goads hoed.

De Stipeu binn' it foa'r de alde dei,

Mar it moaye iis bringt hjar sinnen ^-ei,

Ia ;ts de wiuter uws wer foi'Jit,

Etin sjongt wcr it Swealtjc; F o r j ' i t , y o r j i t !

't Was slecht gesteld in 't Waterland
En voor het jongvolk naar,

In 't vierde jaar geen schaatsen aan
Dat viel de rijders zwaar.

» Het rijden," roepen ze, » is 't niet erg?
» Wij zullen 't glad vergeten.

» Maar komt er ijs, dan willen wij
» Van huis noch 'honk meer weten !"

Het volkje was voorzeker bang
Dat ruigbaard ODS verliet,
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Omdat men nu vier winters lang
Geen zweem van d' ouden ziet.

» Men zit altijd," zegt 't wreevlig volk,
» En wrsjft zijn broek aan stukken 1" ..

Daar komt hij als een donderwolk
Uit 't Oosten voorwaarts rukken.

Geea knaap, die nu geen schaatsen zocht,
De slijpsteen stond niet stil,

Om Ouders raad werd niet gedacht,
Het ijsfeest was op til.

De Meisjes riepen : » Och 't wordt niets,
» De winter zal ons foppen,

» Want gaan de kraaijen over 't meer,
» Dan kan bij 't niet lang stoppen."

Maar Noorman blies kwaadaardig door f

De lucht stond spits en mooi,
't Was winter en als met een zucht

Ging 't jongvolk aan de gooi.
Zij spraken nu de reizen af,

En pochten op hun rijden,
Men dacht aan vee, uoch huis, nocîi hof,

't Was vreugd aan alle zijden,

De fijnste pakjes moesten aan,
De kou werd niet geteld,

Zij glommen glanzig ais de maan
En rinkelden van gekl.

De lumniels, die zoo bij het vuur
Wat haspelden voor Beppe,
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't Was of dit voik betooverd werd 5

Elk schreeuwt: » dat ik mij reppe!"

Er woonde diep in 't Waterland
De oude Jokke en Jeitje-muîj,

Twee menschen zindlgk als de braud
En daarbij ver van lui.

Het was een kras en kregel paar
Ysn werken nimmer moede ,

En ging in heel den omtrek door
Voor 't rijkste en meest gegoede.

Hun drietal kinders waren groot,
Twee dochters en een zoon.

Geen knecht of meid kwam daar in buis,
De kindren trokken 't loon;

Zij leefden vredig met elkaar
lu eenvoud hunner zeden,

Ziacht als de golfjes zomerdaags
In 't meer langs de akkers gieden.

Maar toen de winter kwam in 't laiid,
Was 't huis heel overstuur,

De kindren vlogen door elkaar,
Elk was in vlam en vuur.

Het eîöhj drinken werd besleld,
En vader moest aan 't voeren.

Of moeder klaagt, 't wordt niet geteld,
Zij kon de brijpot roeren.
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Kaar Ooms en Muikes moest men stoe
Naar verre Neef of Nicht,

Al knitterde de lucht ook zoo;
Een klèumhak die hier zwicht,

Eij dagen nu na 't melken op ,
En scheukren van de koude,

Men warmt zich bij het prikkenvuur
Eer men vertrekken zoude,

]S'aar HarJingen was de eerste togt,
Zij dansten dat het klonk;

De Juffers kuijren langs de ree
In de allerfraaiste pronk.

Het is éen wonder in dien tijd, -
Bij duizenden van menschen „

Die houden kermis op de zee,
En koopen wat zij wenschen.

Zoo sloofde zich het jongvolk uit
Van lust noch vreugde zat,

En eindïijk moest men tot besluit
Ook eens naar Grunoos stad.

Men toog volvToIijk naar dit land,
Bezag wat kon bekoren,

En klom zelfs in den hoogsten top
Van Sinte Martens toren.

Zij kwamen langs een volkrijk dorp,
Daar was hardrijderij,

Een van 't gezelschap heette Worp,
Die vond nog geen partij ;



Hij zag een mooLje ziivren prijs
En liet hem ook opschrijven,

» Want Meiskes," zei hij , » zonde waar 't
» Dat hier de doos zou blijven."

Hij trok niet eens zijn baaitjen uit,
G-een halsdoek deed bij af,

Hij schoof de klauwers van de baan,
En won het ieder af.

Dit stond de Groningers niet aan.
Maar 't kon hen weinig baten,

De Friezen zijn op 't ijs de baas,
Wat of ze er tegen praten.

» Wij zitten lang genoeg aan 't touw,
» Schenk in, kastlsïn, gezwind.

» Geef jij de flesch ook maar een knoei
» En zeil maar door den wind."

Zoo tierde de uitgelaten Worp;
» Ik rijd om lijf en leven

J> En zal op koeije ribben zelfs
j) Den beste een les nog geven."

Zij zetten daar een goed gelag,
De tijd was kort van duur .

Maar nu greep elk de schaatsen opr

De klok sloeg zeven uur.
Het maantje stond er vriendlijk bij

En de oostenwind blies hevig,
Men reed niet zessen op een rij

En zet den koers vrij stevig.,
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De hartetrek is toch naar honk,
De meisjes zijn ontroerd,

Nu zet men eens ter degen toe,
Geen ijs werd haast geroerd.

» Och! de oude luidjes!" sprak er een,
» Hoe of die sloven 't maken,

» 'k Wed geen van beiden zal het maal
» Uit louter onrust smaken,

» Wij moeten op de Leek toch aan,
» Zijn wij niet drommels rijk,

» De maan blijft op tot morgen vroeg
» EG 't ijs is als een dijk."

» Kom , lak," zei Worp, » zit Mem in angst,
» Dat zal wei weer bekommen,

» Een Leekcblom moet op den hoed,
» Laat de oude lui wat brommen."

Maar Jokke en Jeltje knorden niet,
Zij zuchtten om hun kroost,

't Was hun zoo angstig om het hart,
En niemand gaf hun troost.

Bij 't kleine vuurtje zaten zij
Boor 't maanlicht flaauw beschenen,

En hoorden , als een voorgespens ,
Den Nachtuil telkens stenen.

» Wat wordt de wereld anders, man,"
Sprak eindlijk de boerin,

» Het jongvolk telt niet meer 't gevaar,
» Is wüd en woest van zin..



» Het land moet zinken ah een steen,
» Hot zwart moet wit nu heeten,

» Geen raad van de ouden vraagt men tnserj
» De jongen moeten 't weten.

» Eerst slooft men met het vee zich af,
» Dan melken dat men zweet,

» En eer men een van 't volkje ziet,
)> Is 't maal al lang gereed.

» De wereld, 'k zeg het duizend keer,
» Is niet meer aîs te voren,

» Door de overdvvaalschheid wordt de jeugd
» Nog zondiger geboren.

» Oud Sjerp-oom met zijn knolievoet,
» Die hielp aiiijd nog wat ,

» Hij strompelt ook al met den stoet
» Of hij zijn loon al had»

» Een dikke balsteen op de slee
» Om vaster voort te gigden,

» Zoo moest die oude heuker ook
» IVaar 't ganze-loten rijden.

» En wg ?" zoo jeuzeît Jeitje voort,
» Geen die gehoorzaamd wordt,

» En 't levenspad dat is zoo smal,
» De weg naar 't graf zqo kort.

» Maar dat bedenkt ons jongvolk niet,
» Wat of ik schreije én zuchte,

» O God, Gij die 't Heelal gebiedt,
» Houdt hen in hoede en tuchte!"
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J) Als sclijeijcii liieip," zei Jok-oom toes,
» Dan schreide ik uit het hart,

3) Maar 't brengt geen hemels troost te weeg,
» Verligîing voor mijn smart.

» En wat grj van de wereld zegt
» Met a! haar zwarigheden,

» Denk eens boe wij ie onze jeugd
» Ook kromme sprongen deden * ) . "

't Was twee uur in den morgenstond
En de oudjes sliepen niet,

Daar kwam het volkje op de opvaart aan,
Het zong het hoogste lied.

De boer zag over de onderdeur
Een viertal jonge knapen,

Die stelden zich als schooijers aan
ED vroegen daar te slapen.

Maar Jokke kende ze aan de stem
En riep : » Komt binnen maar !

s Onze oude vrouw is heel van 't sluk
» De nacht vie] haar zoo zwaar,"

Men liep nu ras de kamer in
En zei: » Hier zijn wij weder!"

Maar Jeltje sloeg haar oogen op
En viel in flaauwte neder.

*) Hier is eene afwijking van het origineel en eene uiî-
lating van eenige Coupletten, in welke Jokke over de eigen-
schappen van het Swealtje Foi-jil spreekt. Het verhaal ech-
ter wordt hierdoor niet efcebroicen.



Verschrikt was hec! 't gezelschap tocBj,.
De dochters schreiden luid;

» Wat of toch Moeder schelen mag ?
» Zij geeft niet eens geluid.

» Toe, wrijf het voorhoofd met wat eek\
» Och, dat zij beter worde S"

Nu kwam het sloof ook spoedig bi j ,
En alles was in orde.

» Foei Mem, hoe waart ge daar in eens
» Zoo vreeslçk van de wijs ?

» 't Is waar, wij komen veel te laat,
» Maar 't is ook paardenijs " —

» O! blijdschap was 't niet kindertjes,
» Blaar schrik greep mij in 't harte-,

» Toen ik die Leekebloemen zag,
» Het beeld der zielesmarte.

» O Kerkhofboden, zware rouw
» Is al uw pronk voor mij!

» Ik zag, toen 'k van mij zelven viel,
» Daarmee nog mijn Marij.

» Doch kinders! gaat nu maar te bed,
» 'k Ben nu al veel geruster,

» Maar morgen, dan vertel ik u
» Het sterven mijner zuster."

Toen 't vrolijk jongvolk 's andren daags
Weer blij de schaatsen nam, —

» Slil Kinders!" riep toen de oude vrouw,
Die met hen binnenkwam,
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» Ei, luistert eerst naar mijn verhaal,
» En wilt een weinig wachten,

» Hoort goed, wat de oude Jeltje zeg!,
» En houdt het in gedachten:"

Bij het klaiue dorp Ter-Kapel
Stond aleer ons ouders huis;

Vrede en vreugde woonde er altoos
In die ouderwetsclie kluis.

'k Was van zeven 't jongste kindje,
Vader was wat stug en rouw.

Maar mijn moeder kon hem paaijen,
't Was zoo'n zachte besta vrouw.

In mijn eerste meisjesjaren
Had 'k een zuster, onz' Marij;

't Was toen de oudste van het koppel,
Vlugger was er geen dan zij.

Melken, zwelen, botermaken,
Alles vloog baar van de hand ,

Daarbij mooi van lijf en leden,
En zoo zindlijk als de brand.

Wajaars op den poel te dobbren,
Waar het vee aan d' overkant,

L



Als de w'Sle koppen rolden,
Was een leven naar haai- trant.

En zij was zoo goed , zoo zedig,
Deed zoo graag onze ouders zin,

Telkens als zij 's winters uitging,
Was er een in 't huis te min.

Zomers kreeg zij wel eens vrijers,
Maar dit ging haar weinig aan,

Enke! kon ze op Pinkster-Dingsdag
Wel ter Sueeker-kermis gaan.

Maar digt bij de naaste buren
Aan het Goingarijpster pad,

Daar woonde Ids, op wien zij altoos
Lust en zin gevestigd had.

Als de vorst het water sïolde,
Dacht men om geen wind noch weer9

Dan krioelde 't van het jongvolk,
Bij het maanlicht op het meer.

Als de witte vlokken vlogen,
Was Marij ook op de vlugt,

Alie dagen rijden, joelen,
Was haar grootst genot en zucht.

Met haar drieën jonge paren
Trokken ze eens naar Groon'gedand „

Maar het ijs was vol van wekken,
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En de winter hield geen stand.

Al de raad van de oude lieden
Was maar praten in den wind,

Ids wist overal de wekken.
En weerom was 't voor den wind.

Moeder stond bij 't ijs te krijten,
Doch mijn Vader snaauwt haar af;

» 'k Zai er niet één traan om laten,
» Breng ik Zondag baar naar 't graf."

De avondstond begon te nadren,
't Huis was doodsch, en angstig weer,

't Dooide voort, het bleef al mistig,
En het regent keer op keer.

Aaklig huilt de wind de schuur langs,
Loeide door de schoorsteen heen,

Moeder sloeg, als ze in de lucht zag,"'
Hare handen droef in een.

Soms begon het sloof Ie weenen,
Vader bleef nog stil en stom;

Wij, wrj speelden in den koestal,
En wij dachten nergens om.

Eindlijk kwamen er twee mannen
En die klopten zachtjes aan;

't Waren boeren van Terhorne;
Vader liet ze binnengaan.
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••» Boer!" —zoo sprak een van die lieden.,
» Wat is 't aaklig met Marij,

'» 't Is verschriklijk om te zeggen,
» Maar 'ze is weg: och ! dood is zij 1 * *

En toen sleepten zij de sleede
Op den stal, heel afgesloofd,

En daar lag Marijes lijk op,
Zonder muts op 't ijskoud hoofd,

Met een Leeke-Moem bij 't jak in,
Treurig siersel van den dood:

En haar raooije roode lippen
Waren nu zoo blaauw als lood.

» 't Is Gods wil!" riep Vader luide,
» 'k Buig mij voor dien wil Ier neer,

•a Die mijn leven en mijn lust was,
» Geel' ik nu aan God den Heer!"

Zij was in het meer verdronken,
Wijl haar Ids den dood ontkwam,

Maar de ramp deed hem verkwijnen ,
Die hem lust en vreugd benam.

Ze is te Goingarijp begraven,
Digt waar de oude toren stond,

En de zware klokken bromden
Heel de lage Wouden rond.

Vader liet, om woord te houden.
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Bij haar graf geen enkle traan,
Maar het knaagde aai) ziei en ligchaani;

Hij is als het stof vergaan.

Jongvolk! Denk nu om Marije,
Als het ijs u vreugd bereidt;;

Denk : Ik heb een kwaden Engel,
Die mij naar het graf geleidt.

Nov. d839. V. L.

Navolging van het Friesch: Uit de Tvâgen uwl ien dlcè
Stomme, uwfjown (rock Dr. E, HAZBERTSM^*





GESCHIEDKUNDIGE BESCHRIJVING

VAN EEN

G E D E N K P E N N I N
VAN

$^ymsts Sê^ûvtâ ç^mwa.,

Wed. van Prins Johan Wil lem Friso.

I J o o r mijnen vriend, den Heer G. v a n O r d e n , werd

mij voor eenigen tijd medegedeeld de teekeniog van een

hoogst zeldzamen Frieschen Gedenkpenning, berustende in

het rijke Kabinet van den Heer P . S m i d l v a n G e l d e r

te Zaandam, weike aan de voorzijde het portret (ensilhouet)

vertoont van M a r i a L o u i s a , geboren Prinses van Hessen-

Kassei, sedert 1711 Weduwe van J o h a n W i l l e m F r i -

s o , Prins van Oranje en Nassau, den zesden Stadhouder

van Friesland, met het randschrift:

MAR LUDQV PRING HASS CASSEL

De keerzijde stelt een teekenaehtig tafereel voor: een

Jongman, met een wrong of tulband om het hoofd, omhelst

eenen grijsaard, in tegenwoordigheid van twee kinderen, die,
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<op den achtergrond, zich over deze tecderhartige ontmoe-
ting verbaaen. Ook het randschrift duidt eeu wederzien na
eene langdurige scheiding aan en drukt tevens de vreugde
daarover uil in de woorden :

ECCE' DEUS TE SEMENQUE TDÜM ME
VIDERE FEC1T.

Het is dus de grijsaard, die hierin zijne vreugde uitstort
met den uitroep : Zie, het is de Heer, die mij nog het geluk
vergunt van u ie zien en uw kroost! En het lijdt geringen
twijfel of deze voorstelling is geene andere dau die van de
heugelijke wederontraoeting van den Aartsvader J a c o b met
zijnen zoon J o z e f , in bijzijn van diens twee zonen M a-
iî a s s e en E p li r a ï ra , zoo als het Bijbelsch verhaal ons
dit Genesis XLYII vs. 29 en 30 mededeelt.

Maar welke omstandigheid in het leven van Prinses M a-
r i a L o u i s a was nu gelijk aan deze ontmoeting of kan
daarmede vergeleken worden? Zoo bekend toch deze Vorstin
zelve ons was, zoo onbekend was ons dit of een zoodanig
feit, waarvan geene harer levensbeschrijvers, zelfs niet de
C h a l m o t , eenige melding maken.

Na veelvuldige nasporing is mij de zaak eindelijk helder
geworden, en bleek mij toen: dat deze Gedenkpenning ge-
slagen is ter vereeuwiging van de, voor Prinses M a r i a
L o u i s a zoo heugelijke gebeurtenis, dat, in de maand Junij
1754, de Prinses Gouvernante A n n a met hare kinderen
Prins W i l l e m, oud zes jaren, en Prinses C a r o 1 in a, oud
elf jaren, de vorstelijke Grootmoeder op het Luslslot Oran-
jewoud in Friesland met een bezoek vereerde. Sedert lang
toch had de waardige Vorstiune, die toen reeds den ouder-
dom van 66 jaren bereikt had, hare schoondochter en klein-
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hinderen niet gezien, en de diepe rouw, -Waarin beide met
het gansche vaderland voor drie jaren , door 's Prinsen dood ,
waren gedompeld, had niet weinig tot deze langdurige ver-
wijdering bijgedragen. Zoodra dia wonde nu ecnigermule
geheeld was, vermogt de Prinses niet, het sterk geuit ver-
langen van de hoogbejaarde Moeder langer te vvederslaan,
om haar met hare kinderen te komen bezoeken in dal zelfde
Friesland, waarin zij de dertien eerste en gelukkige jaren
haars huwelijks mei den beminden Prins had doorgebragt,
en dat zij sedert de verheffing van haren Gemaal tot Alge-
meenen Stadhouder over de zeven vereenigde provinciën ,
in 1747, niet had befcoclit.

En inderdaad de Prinses Gouvernante scheen aan dit be-
zoek ook hoog e waarde te hechten, en daaraan allen luister
en plegligheid te willen bijzetten. Nadat de Vorstin op den
13 Junij 1754 van alle liooge Coliegien, Gezanten en aan-
zienlijke personen in 's Gravenhage plegtig afscheid had ge-
nomeii, vertrok het gezelschap met het gevoig in vier koet-
sen, roet zes paarden bespannen, dien zelfden dag uit de
residentie, en zette den togt ovei bet Lusthuia Bei kenrode,
Haarlem, Beverwijk, Ileilo, Alkmaar, Schermerhoorn en
Hoorn naar Enkhuizen voort. Op elke van deze plaatsen,
welke de Vorstin doortrok, was de ontvangst zoo luister-
rijk , dat de Nederlandsche Jaerhoeken niet minder dan der-
tien bladzijden besteden aan de vermelding van al de pleg-
tigheden en eerbetooningen, welke aan de Vorstelijke per-
sonen op deze reis werden toegebragt. Van Enkhuizen
voerde een Jacht het Gezelschap over naar de Lemmer,
vanwaar de togt, onder grooten toevloed van aanschou-
wers, met koetsen werd voortgezet naar het Oranjewoud.
B'iet verre van het Vorstelijke Luslslol kwam de Prinsesse

7
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Grootmoeder hare dochter en kleinkinderen te gemoet rij-
den, en verwelkoijïde lien.tnet zoo » groote blijdschap en
y> toegenegenheid , en omhelsde hen met zoo vele teekenen
» van liefde en achting," dat de vreugde dezer ontmoeting
dia vaa den Aartsvader J a c o b over zijnen wedergevonden
zoon J o z e f scheen te evenaren; daar de vrome Vorstin
hem gewis in gettioede nazegde :

Zie, het is de Heer, die mij nog het geluk vergunt van u
te zien en uw kroost!

Vijf volle weken duurde dit bezoek, en de Dagbladen van
dien tijd zijn opgevuld met beriglen van al de plegtigh'eden
en feeslvieringen, te dezer gelegenheid door de Friezen ge-
geven , waaronder de » soiemneele receptie van H. K. H. in
» de Hoofdstad Leeuwarden," op den 5 Julij, eene luister-
rijke plaats bekleedt. Alle strekten ten bewijze, dat men
niets gespaard bad om zijne vreugde over dit bezoek aan
den dag te leggen , en om het verblijf van de Vorstelijke
personen in dit gewest hen zoo eervol en aangenaam te
maken als mogelijk was. En geen wonder dus, dat men
deze zoo heugelijke gebeurtenis, waaraan zich zoo vele her-
inneringen van feeslvieringen verbonden, ook door het laten
vervaardigen van eene Medaille (door den Graveur G. v a n
Bloei ing en) wilde trachten Ie vereeuwigen.

De bijzonderheden van deze gebeurtenis worden vermeld
in het MS. Resolutieboek van den Magistraat der stad Leeu-
warden , in de Leeuwarder Couranten vaa Junij en Julij 1754
en de Nederlandsche Jaerboeken, 8° deel, bl. 434 en 548 j
terwijl K o k , Vaderl. JFoordenb., %» deel, bl. 1164; art.
A n n a , en het Leven en naden der Vorsten uit het Huis van
Oranje, bl. 286, van deze zaak ia bet voorbijgaan spreken.
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Ik kan niet nalaten hier bij te voegen, dat mij onlangs is
voorgekomen een niet minder zeldzame, doch prachtiger
Gouden Gedenkpenning, welke ik vermoed, dat te dezei-
zeiide gelegenheid zal zijn geslagen. Hij heeft nagenoeg d«
groolle en dikle van een driegulden, en wordt op eene in-
nerlijke waarde van meer dan honderd gulden geschat., De
voorzijde vertoont een zeer fraai bewerkt Borstbeeld [en
silhouet) vati de Prinses Gouvernante A n n a , met het rand-
schrift :

A n n a . D. G. M. 13. R. P r i n c .
A r a n t . D o t a r i a . G u b x . ac . T u t x.

en onder liet beeld deu naam van den Graveur N, v a n
S w i n d e r e n .

De keerzijde heeft: Het volledige gekroonde Wapen da-
stad Sneek, bestaande in een in tweeën gedeeld schild, dat
ter linkerzijde een haîve Arend en aan de regterzijde (hïe
kroonen, boven elkander, heeft, geSiouden door een Wilde-
man met ktiods aan de linker- en een Leeuw aan de regter-
zijde. Boven staat op het midden van de Kroon een Oran-
jeboom , ter wederzijden waarvan het randschrift luidt :

S i g i 1 (wil U r b (is). S n e c a n a e.
Onder het wapen staan de letters :

S. P. Q. S.

Ik heb te Sneek over dezen Penniûg gesproken, doch
ontwaard, dal dezelve daar ter slede weinig of geheel niet
bekend is. Daar er nu gedurende het bestuur van Prinses
A n n a , van 1751—1759, te Snee/t geenerlei gebeurtenis
voorgevallen is , welke men kaa vermoeden, dat'tot het

7 *
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hîin slaan van dezen Penning aanleiding heeft gegeven, zoo
sieeîn ik de vrijheid te gissen, dat de stad Sneek dit stuk
heeft laten vervaardigen bij gelegenheid van het bezoek van
Prinses A n n a , aan Friesland in het genoemde jaar 1754
gegeven, en dat hetzelve der Prinses van stads wege als een
eerbewijs is geschonken, om tot een altijddurend bewijs van
hare vreugde over dat bezoek te verstrekken.

30—7—-40. W. EEKHOFF.
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Romance.

Toen Rome de trotsclie banieren des Moeds
Deed wappren , in 't rond, om Jeruzalems walien,

En de engel des doods, hares honenden moeds
Ter straf, er bij duizenden offers deed vallen ,

Toen hield, met de heilige schare van 't kruis,
Zich Hanna, het sieraad der oostersche schoonee ,

In Pella verborgen, en ging er in 't huis
Yan Nathan, een vriend harer ouderen, wonen.

Zoo dikwijls de zon in het westen verdween,
En de avondwind ruischte door 't ritselend loover ,

Dan zocht zij het dak op, en zat er alleen,
En gaf aan 't zwaarmoedigste mijmren zich over.

Dan wendde zij onafgebroken, den blik
Naar Sion en 's Godsstads geheiligde streken,

En zag , in den geest, het tooneel van den schrik
Des oorlogs, en voelde hal harte zich breken.
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Daar binnen de muren, bestookt door den dood, —
De muren, verlaten van Israels Wachter,
Daar liet zij , ter prooi aan den dringendsten nood,

Haar minnaar, een priester uit Jericho, achter.
la 't plegtig gewaad zijner wijding gedost,

Betrok hij, a!s dienaar der heilige altaren,
Ter viering des Feestes, den achtbaren post.

In 't midden der talrijke prieslerenschaien.

Met tranen in 't oog, en met zuchten in 't hart.
In 't diepste gevoel van den weemoed verloren,

Had Hanna heur Iïelon, bij 't vlijmen der smart,
Bij 't vurig gevoel harer liefde bezworen,

Orn, met haar, te ontvlugten aan 't nadrende wee ;
Bîaar, hoe hij haar aanhing, zijn smbt was hûra heilig;

Vergeefs was liaar weeklagt, haar roerende beê; —
Hij achtte in de schaduw des outers zich veilig.

Wanneer zij zoo zat, als in zak en in asch,
En weenend herdacht aan vervlogene dagen,

Toen Helon haar hoop en haar alles nog was,
Dan perste, van d' aanval des weemoeds verslagen,

Haar 't wrokkende harte de ontboezeming aft
» Ach! had ik mij niet naar dit Pella begeven;

» 'k Zag liever mijn bruidskoets gespreid in het graf,
3> Dan 't eenzaam verschiet van mijn maagdelijk leven!"

» Gij, dochtreo van Sion! hoe zalig zijt gij,
» Die 't voorwerp aanschouwt mijner vurige liefde l

B O, zette de dageraad vleuglen mij bij,
y> Met meer dan der arenden snelheid doorkliefde
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/<-ik luchtstroom en ether, en voer naar « heen;
» Dan ving ik den adem weer op vao zijn lippen,

» En zonk in zijne armen, en liet, met hem één
» In 't lot, aan mijn borst eens den adem ontglippen i'!

Te ver was zij nog van dien hoogeren zin
Van Christus, die leert in verdrukking te roemen,

Vervreemd, om , in zuivere en hemelsche min s

Zich de eenig verloofde des Hoeren te noemen.
Haar hart, schoon zoo rein a!s gevallene sneeuw.

Gevoelde, in zijn ledig, te diep wat het miste
In d' omgang van Helon, en hoe een Hebreeuw,

Eaars ondanks, haar ziel aan heur Heiland betwistte.

Zoo kwijnde zij heen ; het genot was heur hart, —
De vrede haar ziel — en de roos hare wangen

Ontweken, en 't doodsbleek, de iijfkJeur der smart,
Had, op het gelaat, haren praaldos vervangen.

Nog altijd zag de avond haar uren aan een,
Naar 't nog zoo geliefde Jeruzalem staren;

Daar voerde de vlugt der verbeelding haar heen s

En deed tasseben puinen en lijken haar waren,

Dit duurde, tot de uitroep in Peîla weerklonk:
» De strijd is beslist, en de stad is gevallen !

» Ach! zij , die, in glans, als de morgenster bîoak ,
» Ligt neder in puin, met haar burgten en wallen ,

» Bij duizenden vielen door pest en door zwaard;
» De stad was een kerkhof, voî opene graven,

» En duizenden, door de verwoesting gespaard,
» Verlaagde de wraak tol ellendige slaven!"
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Toen boezerüde Hanna, de vurige broid,
Geen bruid, in haar oog, meer, de roerendste klagten:

OÎII 't lot van de stad en haar lieveling uit,
En weende zich krank en verteerde haar krachten.

Toen wenschte zij driftig, io 't vuur van den kamp,
Den kamp tusschen hemel en wereld van binnen,

Den dood, als de grens van verdriet en van ramp,
Ea de aanblik der graven bekoorde haar zinnen.

Maar voor ze een verloofde zich noemt van den dood,.
Wil ze eerst naar de zwijgende puinen nog henen

Der stad, eens in magt en in luister zoo groot,
En daar, niet haar val, haar geliefde beweenen.

Zij spoedt zich ter togt, en begeeft zich, alleen,
(De vreedzame vrij stad haar Pella ontweken,)

Kaar 't rookende puin van Jeruzalem heen,
En de eeuwig haar harte zoo dierbare streken.

Uit maagdlij ke schuwheid ontwikkelt zich mped,
En vurige geestdrift uit hopeloos schreijen :

Zij zweeft, als gevoerd op gevleugelden voet,
Langs bergen en heuvleu, door woud en valleijen :

Geen rotskloof, geen afgrond, geen roof ziek gedrocht.
Geen schrik van den nacht en geen middagzonzcngen

Ontroeren de maagd, op haar eenzamen togt ; —•
Zij wil aan haar Helon dees lijkpügt volbrengen.

Verbazing ea schrik, die 't gebeente doorvliedt,
Bestormen, bij 't zien der vernieling, haar harte;

De luister der stad is verzwonden in 't niet, —
Dor stad , die het vonnis des Iîeilands eens tartte.
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De maan, die- hij poozen het schouwspel verlichts.
Vermeert, met den storm, bij 't akelig huilen,

Den schrik der verwoesting voor Banna's gezigt;
En nergens verneemt zij een plaats om te schuilen.

o, Wist gij het, Hanna ! wal licht in dit dal
Der schaduw des doods, uwe blikken omstralen, —

Wat leven dees grafplaats ontwikkelen zal, —
Uw borst zou zoo angstig geen' adem meer halen !

Zie op naar omhoog ; zie de hemel wordt klaar ;
Een magtige hand legt de stormen aan boeijen ,

En doet, op dit erf der verwoesting, zoo naar,
ü tranen van hemelverrukking onlvloerjen.

Op eens staat een jongling, gekleed in het wit,
Voor de oogen der maagd, en ontsluit haar zijne armen,

En juicht, in vervoering: » Wat schouwspel is dil!
B Gij hier, gij, mijn Hanna! o. God van erbarmen!

» Nu weet ik : wat eenmaal de hemel vereent,
» Dat kunnen geen Magten, geen troonen ontbinden;

» Waar de Eeuwige 't licht van zijn aanschijn verleent,
» Daar zien zich de raadsels van 't noodlot ontwinden l"

Door schrik en begoochiing der zinnen vervoerd,
Poogt Hanna zich aan zijne omhelzing te ontrukken;

Ja, 't schijnt of de koude des doods haar ontroert,
Terwijl zij zich aan zijnen boezem voelt drukken.

Ze ontlast hare zielsmart en stamelt; » Laat af,
» Zoo de ijzeren banden des doods u omgeven; —•

» Of was nog uw woonstee de nacht niet van 't graf -
» Verklaar het geheim inrj ; wal redde u het leve» V'
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» '!< Ontschool in het hol, dat MorJa ontsluit,"
Zoo luidt het, » den dood, en doorgroef, met mijn handen ,

» Den grond, tot ik ginds, door de rotsen gestuit,
» Me een uittogt ontdekte in ligt wijkende zanden.

» Kom, Hanna ! kom schokk' nu geen twijfel u meer !
» Door banden der liefde en der godsdienst omwonden,

» Zijn we één in geloof, en in doop en in Heer,
» En voelen ons zaâm voor den hemel verbonden!"

Nu vlieden de schaduwen weg voor het oog,
En HatJEa, haar Helon gezonken in de armen,

Ontboezemt, met biddenden blik naar omboog.
De taal der verrukking : » o God van erbarmen !

» Heb ik ook gezien lot naar U , die mij ziet?
» Mijn Heiland! vergeef mij 't wanhopige weenen :

» Des avonds vernacht het geween met ons niet,
» Of de uchtend verrijst, en de smart is verdwenen!"'

W. DE JONG, Jacobsz.



U, statig eikenwoud! -wiens twijgen bleek gekleurd,
Door storm op storm gezweept, nog schaars een loover dragen,

'k Breng u een' iaatslen groet. De gansche schepping treurt.
De doodstooi die haar hult kan slechts mijn oog behagen!

'k Dool eenzaam peinzend voort het kronklend bergpad op,
En laat nog eens den blik door woud en velden dwalec;

Hoe bleek zinkt dáár de zon langs gindschen heuveltop,
Het bosch is half verlicht door flaauwgeschotesi stralen!

Natuur hoe ook verflensd is schoon nog in deez' stond,
Haar aanschijn boeit mij nog, hoe bleek en doodsch verschoten ;

't Is 't afscheid van een'vriend, het lachje van den mond ,
Dien ras de kille dood voor eeuwig houdt gesloten!

Zoo sla ik afgemat, geplaatst aan 's levens grens,
Langs 't afgezwoegde pad voor 't laatst nog stervend de oogen 5

'k Denk wat de wereld biedt, eenmaal mijn warmste wensen f

'k Zucht haar genot niet na te ras voor mij vervlogen.
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o Aarde, vreedzaam da!, aanbidiijke natuur ,

Gij hieidt het leven door mijn ziunea opgetogen!

'k Wijd u een' traan, o zon! aan 't Ijooggewelfd azuur-,

Ja, dubbel lieflijk straalt uw licht in stervende oogen.

'k Nam willig in deez' stond den kelk des levens op,

Gemengd met zuur of zoet, 'k zou dien ten bodem legen j

Ligt restie een zoete teug, een enkle honigdrop ,

Die met den laatsten dronk ten bodem is gezegen.

Ligt dat de toekomst mij haar milde gunsten bood,

En brak 'L geluk nog aan , waarop 'k geen hoop meer voedde;

Ligt schonk het lot me een' vriend , mij trouw tot in den dood,

Wiens ziel mijn ziel verstond en mij in de armen spoedde!

Haar geuren biedt de bloem als afscheîdsoffer aan,

De zephijr voert die meê, — zg zinkt verstorven neder;

Mijn lier slaakt nog een' toon aan 't eind der levensbaan;

De geest van boeijen vrij keert tot zijn Oorsprong weder.

Naar- DE LA MARTINB. W. SCIIEPEKS.

lîeerenveen d840.



BIJ DEN GRAFHEUVEI,

VAN

te ffles *) op Wineland.

Een zucht ontglipt mijn bors t . . . geroerd en diep bewogen,
O ongelukkigen ! staar ik den heuvel aan,
Die uw gebeente dekt; •. . een traan ontwelt mijn' oogen, . . .
Het deernis koestrend hart wijdt u dien weeraoedslraan.

Zie ik geen' trouwen vriend zijn rouw hier offers brengen ? . , ,
Zijn hier geen gade en kroost in diep gevoel vereend ? . . .
Komt geene droeve maagd hier üefdetranen plengen ? . . .
Neen, 't is een vreemdeling, die bij uw grafplaats weent.

*) Een kwartier uurs afstand van Tfes, mijne woonplaats,
ligt tusschen duinen en bouwlanden de begraafplaats van dit
dorp. Een hoek van dezelve is afgezonderd ter begraving
van aan de oevers des eilands aangespoelde schipbreukelin-
gen. Op eenen schemeravond wandelende, beklom ik een'
boogen duin, aan welks voet die begraafplaats gelegen is.
Hier nedergezeten zijnde, bleef mijn oog aldra gevestigd op
de plek, waar, ter breedte en diepte van slechts weinige
voeten, de Gal naast den Brit, de Afrikaan bij den Pius, de
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Ja , 'k ween , . . . mij dunkt ik hoor van die u dierbaar waren
Den iaatsten afscheidsgroet, ik zie ' t , koe ge u ontwondt
Aan hunne omhelzing, en, hun turend oog ontvareii,
Verbeidde u , armen, hier een graf iu vreeraden grond.

't Was immers heil'ge pligt, u eene groef te graven,
Toen 't golvend onlieiisgraf, dat ge eerst geopend zaagt,
U geene ruste liet, en gij, ter prooi der raven,
Met wier en zand bedekt, op 't strand ter neder laagt.

Helaas! geen teed're hand sloot u de brekende oogen,
U stond geen liefd'rijke arm in 't bange doodsuur bij.
En hielp een menschenvriend u al in 't angstig pogen
Tot redding, ach! ook hij, hij zonk aan uwe zij.

Wie weet, of niet welligt, o! 't denkbeeld doet mij ijzen,
Of niet een heuglijk feiJst uw maagschap juichen deed
In d' eigen stond, toen gij den angstkreet op deedt rijzen,
En tegen 't woest geweid der zee in wanhoop streedt!

inboorling van St. Domingo ter zijde van den bewoner van
Groenland rust. Geene zerk of zuil, alleen eeue kleine ver-
hevenheid duidt de rustplaats aan van zoo vele vrienden en
dierbaren, die misschien nog door hunne betrekkingen met
angstig verlangen verbeid worden. Ik d;ia!de tot den gruf-
lieuvel af. Niemand was dáár, treurende om dei) vader,
moeder, zoon of zuster, wier kil gebeente met eenige wei-
nige graszoden bedekt is. Met weemoedigen blik staarde ik
hunne graven aan; mijne verbeelding stelde mij het oogen-
blik voor den geest, waarop de dáár begraveuen den knmp
des doods streden; zij voerde mij naar hunne betrekkingen
— zoo gestemd, keerde ik in mijne woning terug, en — gaf
kichl aan mijn hart door de bovenstaande dichtregelen.
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En nog, nog wordt gewis in afgelegen streken
Uw komst met smart verbeid, nog rijst er menig keer,
Bij 't buld'ren van d' orkaan, om uw behoud het smeeken
Vau vriend en maag omhoog; doch gij'—gij keert niet weer.

Neen , voelt zich soms hun borst door hoop en vrees bevangen,
Wanneer langs "t golvend nat het oog een kiel ontmoet,
Zij zullen u niet weer aan 't kloppend harte prangen ,
Tot u klinkt nimmermeer, op aard', hun welkomstgroet.

Neen, nimmermeer op aa rd ' , , . Och, mogt in hooger dreven
De stond des wederzkns, die u en hen verbeidt,
Vergoeding voor da smart der aardsche scheiding geven ,
In 't ongestoord bezit der reinste zaligheid !

Rust zacht. . . al komt geen vriend hier droevige offers brengen.
Al zijn geen gade en kroost hier in hun rouw vereend.
Al komt geen droeve maagd hier liefdetranen plengen —
Ontvangt den stillen traan, dien hier een vreemd'ling weent.

Maart d840. 3. H. HÜIJMANS, GZ.
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Ik heb een' lieve gade,
Die 'k als mijn leven mm.

Zij mint mij even teeder,
En stelt haar' vreugd daarin.

Geluk huist in mijn woning,
Aan liefde en vreugd gewijd.

Gestoord door twist noch smarte,
Vervliegt, te snel, de tijd.

Kiel immer woonde vrede
In IFolsitms pastorij;

Kiet immer voerde liefde
Daar zuiv're heerschappij.

Eens woonde alhier een priester,
('t Is eeuwen reeds geleên)

Een schandvlek van zijne orde s

Volleerd in gruwlqkheèa.
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Eens woonde alhier een priester.
Een slaaf van zonde en lust.

Maar 't hart vond geen' voldoening,
Noch zijne woning rust.

Zijn stand verbood de banden
Van 't heilig echtaltaar.

't Verbood'ne kweekt begeerte;
Maar wat bevredigt haar?

Schoon was de maagd A1 e i d e,
Des wulpschen priesters nicht.

Hij nam haar in zijn' woning.
In schijn van broederpiigl.

Hoe leed de schoone A l e i d e !
Hoe bleekte 't rood der koon!

Haar waken was reeds strijden
Voor maagd'iijke eer en kroon.

Hoe leed de schoone A l e i d e !
Beklaagd door iedereen! —

Zt| rijpte voor den hernel;
Maar had een' hel beneen.

Des priesters beê werd dreigen ,
Zijn dreigen werd geweld ! . . . . .

De schoonste bloem verwelkte.
Door priesterlist geveld.
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De schoone A î e i d e weende,"
Wanhopig tot den dood.

Ach ! schreijend beidt zij d' avond,
In tranen 't morgenrood.

Op eens verdween A1 e i d e.
Men wist het niet waarheen l

Met huiv'ring hoort men zeggen:
» De schoone A l e i d ' verdween!"

En vroeg naen aan den priester,
Dien men , met regt, verdacht!

» Zij was , " sprak hij , » verdwenen,
» In een' stikdonîs'ren nacht."

Van 't lot van schoone A1 e i d e
Vernam geen sterv'ling meer.

Elk treurde om 't lieve meisje
En hield haar naam in eer !

Kent gij, mijn' lieve gade !
A î e i d e 's droevig lot ? . . . . .

Haar lijf is hier gebleven ,
Haar ziel vlood heen tot Gcd!

Hoor slechts! Vóór twintig jaren,
Brak men den toren af.
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En deze was — o gruwel! —
A1 e i d e 's vrees'lijk graf.

Daar, waar ce aloude loran
Vereend was met de kerk ,

Vond men, in één' der hoeken,
Een dubbel metselwerk.

Men hoopte er goud te vinden,
Door gierigheid bespaard;

Of, voor het oog des vijands,
In oorlogstijd, bewaard.

Men hoopte er goud te vinden,
En arbeidde onvermoeid;

Men vond er . . . . . een geraamte,
Aan hand en voet geboeid.

Goddank! in mijne woning
Huist iiuw'lijksliefde en trouw.

Mij mint mijn' beste gade.
Ik min mijn' lieve vrouw.

Wohiim, Jug. dSbO. H. VAN BERKUM.

8*



Rik-kik-kik-kik,
Rik-kik-kik-kik,

Rik-kik-kik-kik-kik-ko-
Oad froaskelied.

Grutsk as ien Foarst,
Mei'n heage boarst,

Tiösende om eibert noch dea,
•Song yn it wiet
't Froaskje syn lied

Loed, dat it klonk oer it gea.

Uet folie krop
Gjeaîpte ir steez op:

Ws blient as ik by syn stik ?
Wa hat ien stim,
]?est in fol klim,

Klem' in loedkliukjende as ik?
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'k Repte gjieu toet.
Wier myn swiet ioetl

Stroef, as it kweakjen feu. de ieo ,
Plie'k net meer swier,
Wrammels ik wier

Ljieuwer sa stom as ien stien.

't Geaitje sjongt mooi:
Mar 't hat gjien rooi

Sa as ir dwealt f en syn stik.
Mjiette noch tean
Bljieut ir by stean

Suwer in fest sa as ik.

't Dogt my gjien seer,
Folk sonder ear,

Keam myn swiet sjongen mar sljieucht.
Net omme ginst :
'k Sjong foar de Itinst;

Kinners dij dwaene my rjieucht.

J. G. VAÎÏ BLOM.
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Knijp dijn eâgjes to.
"Weynje naet, mijn Ijeave lijtse! so!

Kurjp dijn eâgjes to.
Ljeave! rest !
't Iz dijn best;

Lit de sliep dy snaeytse;
Mem schil weytse.

O ! du witste' ît net ,
Het in hert dijn inemoie foar dy het;

3Nee s dat witste net.
O, Jjeâf bern!
Jae ]ouwt jern

AI her wille' in restff
Dy to beste.
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Priewckje den her hert
Nael mey krijlten;. want dat del her smert,

't Priemcket herre' it hert.
Ljeave ! kom!
Rest in slorn.

't Sliepcke schil dy fuwgje,
Mem forhuwgje.

O! de rest iz swiet!
Bern! foar 't minscke-libheu, fol fortriet,

Iz de rest so swiet,
Mennig joê ,
Az hy koê,

Jerné', om rest allinne,
Alles hinne.

Rest den !— O, mijn pop l
Hjueneke-Iijtsen giet de rest-lijd op,

Eack foar dy, mijn pop !
Moeyte' in pijnn'
Het it ijn,

Trogge wrâds woastijnnen
't Paed to fijnnen.

Oppe libbens-sea
Iz salm 't swietst fornoeyen mingd mey wea.

Jâ op 's libbens sea,
Bern ! liegrijmm't,
Sny't in flijmm't

't Neâd-waer jamck , ijn woede ,
't Eâng gemoede,
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't Hert krimpt niemme wey ,
Ljeave' onnoaz'Jel tînzet se' oer en ney,.

't Hert krimpt her den wey,
Het al pleâg,
Bijttend leâg,

Muwîck eack dy begluwppie,
Yens bekruwppje.

O! de wrâd is fuwl,
In it minscke-herte' in jerre-kuwll',

Fol fen suwne-fuvvl.
't Paed iz gled ;
Yen kweâ tred

Bearret jamck , îjn 't eynjen,
IJvig weynjen.

Jiette het de wrâd
Oan dijn herlje , ljeave ! fet noch hâd;

Mar, ô bern! de wrâd
Gluwpp't in kijck't
Ring'n in mijek't,

Om dy yens to luwcken
IJn herr' fuwcken.

Wea î . . . . raar nee ! G o a d s eâg
Weeket; Hy beloatz't dy, fen oraheâg,

Mey Sijn al-sjeand eâg.
Hijmmel-haed!
O! wol 't paed

Fen mijn bern forljuecbtje ,
• Eyddje' in sljuechtje!'
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Nacht, mijn Ingel! nacht!
Mem befell't dy ijii G o a d s hoede' in macht.

Nacht, mijn Ingel! nacht!
Lqtse pop!
Mem blieuwt op.

Sliep, ijn 's H e a r n e hoede,
Wol to moede.

Wolsum* - R. WiêfDsMA»



Il Hoeshimmeljen *).

(len Droom.)

i t gjie!. my krekt as alle manljue : ik lioad bysonder
foile fen hoeshimmeljen. As min de heule lange winter mei
doarren in finsters ta sitten hat, den begint it op 't lest sa
Lenaeud ynne hoes ta wirdden, dat men 't ir hast net lan-
ger uethoadde kin. Mar as den mei de eerste proltersfleeht,
ynne iere maeitqd, it fjoer, mei'n feeg, fen alle hirdden
•weireage wirdt, alle doarren iepenstjietten in de Cnsters
opscoud; wol! den komt men yn ienen yn ien heul oarre
wrâd. Den wirdt it sa fris in sa luchtig, dat min ir sels
luchtig fen wirdt; want as wy foarhinne sîof! sîof! trog it
hoes sleepten, den fluegge wy nou , as ien f jerke, fen it
iene fortrek yn it oorre ; net om earnje ien smoek steedtje
optasiekjen : mar uet kliukkleare luchtigens. In de wyfkes!

*) As bijdrage foavlezzen yn ien forgaderinge mei frou-
•wen , fen it Departemint Dragten , fenne raaetschappije : ta
nut fen 't algemien.
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wat hnbbe wy der den icn wille mei! Den komt ir eerst
geest in h'bben yn. Mei de wyterskwast ynue han, ien
leeren lape oer 't scoudcr in ien seoeleldoek by de scelks-
bân yntroppe, stapje se as princessen trog it hoes, in jaene
har beielen mei majesteit in gralie. » Sjug ir is" — sisse
wy inanljiie den tjyn eltjoor — » wat seiste feu myn wyf?
» Is dat gjien baes-inne?" In wy binne ir grutsk op, dat
wy sokke frouljue habbe. — Derom, sa as ik sein hab; it
gjiet my krekt as alle manljue : ik hoad bysonder folie fen
hoeshimmeljen.

Der min nou folie fen hoadt, der tinkt mia ynne tyd, dat
it foarfalt, eák folie om. In der de siel him deis folie mei
besig hoadt,'der wol ir nachts eak wol ir is mei omliesje.
Sa is it my ta minsten 'r is yn it hoeshimmeljen gong. Ik
droomde ien droom, weryn ik fen de nuttigheit fen it hoes-.
himmeljen, as ik it oors net wyten hie, alleheulindal oer-
tjoegd wirdde koe. Lit ik jimrae disse droom ir is forhelje.

Ik seag oppe striete ien nuwer wyf, mei bleate sconken
in ien dragt, dy ya Frieslan net tues hjerde. Ynne iene
hàn hie se ien leeren lape, in ynne oorre ien oade proek.
Soe dat eak al ien hoeshimmelster weasse, tocht ik. Ja !
dat is fest sa ; wat dogt se oors mei ien leeren lape ? Mar
ho komroe ues frouljue by sa'n raer petret ? Is dy nou
better as Otte-Hil in hars gelyken ?

Sa as ik hjir oer neitochte koam ir ien man nei har ta-
stappen, eak mei bleate sconken, in ien mantel oerrescou-'
ders. Der disse oome ien keále plasse hie, in it wyf ien
proek ynne hàn hoadde , tocht ik dát dit pear altomets by
eltjoor hjerde. Ja man! dat hie'k rekke. De man mei de
keale plasse, sondcr proek, wier Socrates, in it wyf, dat
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ik foa-r ien frenide hoeshimine'bter ocnsjoen hie, wier syo;
twade ik, syn seaftsedige , ijeawe Xantippe.

» Sa! biste der!" — sei se tjin Socrates, sa gaeu as se
him yn it eag krigge — » dou bist al ien moaije kere!! Dou
» rinste mar oppe sirjieite, raei de pyp ynne raoelle, om yn
» it waer ta sjen, in dou litste dyn earm wyf mar bodje*
» Wylst datstou wat oinüinterknipste, eaf op dyn gemak
» sitste ta ï'edenerjen oer dingen, dy gjien eint wirddig bin—
» ne , raat ik stakker sorgje foar scrobjen, scierjen , bjie»
»îien, wrjieuwen, feyen, boarsteljen, reagjen, dweiljen,
» wietsjen, in al dy dingen. In wat it slimste nog is, dou
» litste alles mar yn 't houndert om lisse. Nyskes laei dyn
» proek wer midden ynne keamer op ien stoel. By forsin
» hat de hoeshimraelster him al broekt for ien reagebol,
» omme spinnen wei ta reagjen; in nou wol ik it smoarïge
» ding net langer ynne hoes habbe: ik sil him oppe striete
» srayte."

» Hui! Hui!" — roap Socrates — » it is myn beste
» proek, dy'k hab; it jield waecset my net oppe reag;
» jou him my mar gau wer; ik sjug op gjien spinreagje.
» Ik wier der nys, yn gedachten oer ien djiepsinnig onder-
» werp ( sonder proek oppe striette roan. Kom, lil ues
» ynne hoes gean! Dat ellindige hoeshimmeijen! Moelk
j) habbe jiemme myn pompieren eak wol forsmyten eaf be-
» griemd; in dat woe'k om gjien jield fenne wrâd."

» O ! " — sei Xantippe — » mienste dy fladden op dyn
» studearkeamer ? Ja! dy hab ik der allegjerre weibrogt.
» Dou siste dyn, eigen keamer net meer kinne, sa scien in
» sa himmel. Mar nou mast' ir eak is tygge sindelyk op
» wesse i hjer heit!"

Nou wirdde Socrales. hoe bedaerd dat ir trogstrings eak
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wior, lykwo's ien bylje oors; in hy sei tjin syn wyf, dat
Ly ir laug net mei yn syn scik wier, dat se syn pompie-
ien, dy him sa folie hollebrekken koste hiene, sa fornield
liie. Mar nou fleag eak it linket fen Xantippes moelle iepen,
in Socrates wirdde oerstjelpe mei disse floed fen wirdden :
» tocht ik it net, dat it wer mis wesse soe! Dy kin gjien
» minsce it nei't sin moitsje. Ik arbeidje my it lijert uet it
» lyi'j ia wat hab ik ir foar ? Neatl Nee! den niienst dou
» datste nog kibje matste ; dou mei dyn smoarige wysheit!
» Oerre onstjearrelyklieit in oorre moaije dingen iisse la sa-
» nikjen, dat mast ik dwaen, ootinet ? in alles niar for-
» smoargje litte ? Nee ! sa'n libben is for ien kuap wyf net
» ueltahoaden!"

Soci'ales hoadde him, as ien wys man, dea-stil. Der nou
oon disse slream gjien hmderpjellen ynne wei set wirddene,
der ir tjin opbroesje koe, forlear ir eak gau syn hewigens,
in doerre it net lang, eaf il wetter wier wer sljieucht in
effen. In sa as it wol faek op ien omvaer foigje wol, dat
den it sintje wer gol in freunlik efter'e wolken, uette blaeu-
we !oft, wei kypjen komt, sa doerre it hjîer eak net lang
eaf Socrates in Xantippe seagen elkoarme wer oon mei eagen
fol Ijeafde in freunlykheit. Jae koammen oerien, om de
saek 'r is mei bedaerdheit ta behanljen; in nou teande
Xantippe, dat se lang gjien wyf sonder holle wier; jae foei
jny danig mei. Ik sil jiemme it praetje, dat se nou mei
eîkoarme hoadden, meidiele.

'X.cmiippe. Dou haste altyd ien bult drukte mei dyn So-
phisten; der meiste greag ir is mei plokhierje : mar dispe-
terje nou ir is mei dyn eigen wyf; dat is wol sa goed.
Kom oon ! sis my 'r is, wat is belter, smoarig eaf sciçn ?

Socrates. Wol scien, Ijeave Xantippe !
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Xantippe. Wat is sciener, wvt eaf svvart ?
Socrates. Ja! Dat kin ir nei wesse. Der is wol sraoar-

rig wyt in scien swart.
Xantippe. Gjien wisse-wasjes! Dy filosophische uetflech-

ten hoad ik my net mei op. Siz ray mar, wat is scicner,
jen wytte eaf ien swarte moerre ?

Socrates. Wol ien wytte, myn wyike !
Xantippe. Kin ien moerre him sels wytje ?
Socrates. Nee ! Dat soe 'k net tinke.
Xantippe. Derom is it neadig, dat wy minscen de moer-

ren wytje. — Mar kom oon! wy sille 'r is fierder gean.
Hat de minsce gjien geneigtheit ta uetstellen ?

Socrates. Om jou ta tjienjen, ljeave !
Xantippe. Hat de minsce derom eak gjien geneigtheit om

it hoeshimmeljen uettastellen ?

Socrafes. Dat mat der wol uet foigje.
Xantippe, Mar is de gewoonte gjien twaede natuer?
Socrates. Wol syker!
Xantippe. Wirdt de natuer fenne minsce, trog it jier-

îyksce hoeshimmeljen den eak net geneigt ta alies, wat nei
himmeljen lyket?

Socrates. Dit mat ik tasiiiume.
Xantippe. In den soestdou, nuchteren filosoof! it hoes-

himnieljen forachtje doarre ? — Mar siz n>y dit eak nog 'r
is: wat is better, fryheit eaf slawernye ?

Socrates. Wol fryheit, myn boutje ! behalven ynne hoes,
wer it ien ordenteîyk manminâce betamet de scepter la eer-
biedigjen feu syji hoesvoogdesse.

Xantippe, Dut leste hiest ir wol eaf litte kinnen ; der
mienste dogs neat fen, — Mar kin hy wol fry hjietto, dy
trog syn driften in hartstochten belieei'sce wirdt?
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Socraks. (Yn filosophisch fjoer, in forwondere oer sjn
wyf.) Dy diewekater nee Xantippe! Dy is ien slaef der
sla wen!

"Xantippe. Is ongedild eak ien hartstocht?
Socrates. Nou! dat soe 'k jou forsykje! dat is ien fen

belang, hjer!
'Xantippe. Wirdt dyn ongedild trog it boeshimmeSjen eak

geande makke?
Socrates. Och! ljeave Tip! der hast my ynne foeke!

Mar siz it foaral net ijin de ljue fen it Nut; den koe 'k
folslrekt gjierc nut meer stichtje. Och dyn Socratesce is eak
ien m;nsce !

Xantippe. Nou dit sil den twiske ues blieuwe. Mar as
ir nou 'r is iea kroed wier, dat ien lytse siekte foroorsake,
vver trog yn it forfolg folie in gruttere lykense siekten foar-
komd wirdden, wat soeste fen sa'n kroed sisse ?

Socrates. Dat it heerlyk wier.
Xantippe. Wol nou ! wat is it hoeshimiEeljen oors ? Krekt

as îen oor trog de kouepokstof de siekle fenne pokken yn-
inte wirdt, sa wirdt dy trog it hoeshimmeljeu de siekte fea
it ongedild yninte. Ien lyts ongedild ontstiet, it Ijoer baent
uet, in Socrates is ien fris man, fris fen ongedüd ynithoes-
liimmeljen net allinne, mar:^ fen alle oorre ongedild. Be-
grypste nou de nuttigheit fen it hoeshimœeljen, wysnoos ?

Socrates. Ja ! Siele-Jemier !
Xantippe. Siele-Jenner , eaf gjien Siele-Jenner. Ik hoopje

datste nou wat wyser wesse siste. Steaue de finsters nou
'r is iepen , klei den net acstons oer tocht; want dij tocht
befryet dy fen oorre tochten, begrypste ? — Mar siz my
dit einling eak nog 'r .is : wenneer is dyij tuoaye stoak wer-
foon ?
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Socrates. Wenneer soe Joke-scoarslieufeger synearenhasl
forlern habbe ?

Xantippe. Maste dyn wysheit wer is efkes teane ? Komt
dat by myn frage ta pas ? Wat die dy lompe fent syn kop
ymie hirddobbe ta stekken! — Siz dou my raar, wenneer
dyn moaye stoak werfooa is.

. Socrates. Ynit hoeshimmeljen, myn Ingeltje, rnyn Diweltje!
Xantippe, Wer laei ir ?
Socrates. Efter it kammenet, myn snuetje!
Xantippe. Soe ir boetten it hoeshimmeljen wol werfoon

wesse ?
Socrales. Nee! dat ljieau ik ta minsten net.
Xantippe. Sjug nou 'r i s , ontankbre manljue! hoe'npro-

fyt it hoeshimmeljen ues oonbricgt: it wint ues oon sinde-
lykheit; it oefenet ues gedild; in it dogt ues forierne dingen
weromfynnen. In dou, Socrates! dou doarste eak nog op
it hoeshimmeljen smeele ?

Socrates. Ik sil it nooit wer dwaen, wysgeerjge hoes-
princes! — Mar my tocht as wy tjiu hoeshimmeüerstyd ues
siel eak is ien beurt joegen, in 'r is fiks scien makken, soe
dat eak wol kwea wesse ? ,_

Xantippe. Tocht ik it net, datste wer mei dyn kinsten
oppe'n baen komme soeste! Hoe lang Laste al omwierme
as siele-himler, in de sielen wirdde ho langer ho smoarger.

Socrates. Nou! nou! myn wyfke! meilsje jou jou om de
sielen naar net driftig. Jae binne oors wol lygge ien feegje
neadig: mar dit sil ik fen jou net fergje. Ien ding wol ik
jou lykwols nog foarstelle. Jiemme beginne mei dat hoes-
himmeljen allyd sa ier, as it nog sa koad is; soeste der net
tot nei Dragister-merke mei wachije kinne ? Den wier 't
foar ues aüegjerre wat noffeljksr.
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Wat sil hjier fen komme ? tocht ik. Ik makke roy al

ree, om Socrates ien handtje ta helpen , as it hiin ta slisii

wirdde; want ik wier it hjier alleheub'ndaï mei fairn jens.

Mar yn myn dommens hie'k ien heule rnisrekkening makke.

It gong hier krekt sa as it oeral ynne wrâd gjiet. As min

de grutte saek woan hat, kin min yn ien lyts bysaekje wol

wat tajaen; Xantippe stie Socrates syn forsiek ta. In om-

dut se har wyse man fenne nuUigheit feu it hoeshiraraeljen

oertjoegd bie, wier se sa blyd, dat se him orarae hals foei,

in him patte, sa loed, dat ik er wekker fen wirdde.

I. M. H, neimoeeîke, J, G. VAN BLOM,
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^ysfecljf W MUfT-sma^

O p den 12den September 1839 overleed te Buitenpost
Sij b r a n d v a n H a e r s m a , Ridder der Orde van den
Nederlandschen Zeeuw en Grietman van Achtbarspelen. Ge-
boren te Kootstertilk, den 114™ Augustus 1766, bereikte hij
den ouderdom van 73 jaren. Hij was een man van een
achtingwaardig karakter, en zijrje nagedachtenis zal nog
ïang bij allen, die hem gekend hebben , levendig blijven.
Daar hij de laatste mannelijke afstammeling van zijn geslacht
was, geeft deze bijzonderheid ons aanleiding, om eene en
andere omstandigheid, dit geslacht betreffende, hier mede
te deelen.

De eerste persoon van dit geslacht, van welken ons iets
bekend is geworden, en dien wij dus als den stamvader van
hetzelve kunnen beschouwen, werd A r e n t O e d s z e s
genoemd. Hij leefde omstreeks bet midden der 161"1 eeuw,
en woonde waarschijnlijk te Oudega- Deze plaats was des-
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tijds het voornaamste dorp der Grietenij SmalHngerland', en
A r e n t bezat aldaar, geiijk mede in andere bijgelegene
dorpen, vastigheden in eigendom. Hij moet een der aan-
zienlijkste inwoners van dat deel geweest zijn, althans komt
zijn naam, in onderscheidene Staatsstukken van dien tijd,
meermalen voor, en wel met name in de jaren 1542 en
1550, in welke beide jaren hij wegens SmalHngerland Yol-
magt was ten Landsdage (1).

Hij was gehuwd met Ho uk M e i n d e r t s of M e i j e r t s ,
denkelijk afkomstig uit hetzelfde geslacht, tot hetwelk
M ei j e r t M e i j e r †,s H a r t s i n a behoorde, die in den
jare 1600, wegens Tietjerksteradeel, Vohnagt was ten Lands-
dage (2). De naam van Ha u k schijnt in het geslacht der
H a e r s m a ' s nog lang na dieu tijd in gebruik gebleven te
zijn; men vindt althans in de nieuwe Naamlijst van Griet-
mannen, van Jonkheer H. B. v a n S m i u i a , op bladzijde
87 en 376 , melding gemaakt van eene H o u k j e 11 a e r-
s m a, welke in de eerste helft der 18'ie eeuw leei'de en' ge-
trouwd was aan C o r n e l i s van S c h e l t i n g a , Colonel
van een Regiment Infanterie.

Hoe veel kinderen Ar e u t gehad heeft, is niet wet ze-
kerheid te bepalen; er wordt echter gesproken van drie
zonen, waarvan twee ons bekend zijn geworden. Een van
hen heette O e d s , en was, even als zijn vader vroeger,
meermalen wegens SmalHngerland Volmagt ten Landsdage,
en wel in de jaren 1577, 1578 en 1579 (3). Hij schijnt de
meer en meer veld winnende gevoelens der Hervormden niet
toegedaan te zijn geweest; maar zich aan de Spaausche
zijde gehouden te hebben j hij teekende althans den 2de° Junij
van laatstgenoemd jaar, met vele anderen, een verzoek-
schrift, aan den Stadhouder R e n n e n b e r g , ten eiüde in
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Friesland de aanneming der Unie van Utrecht te beletten,
en betoonde zich daardoor vijandig' tegen dezelve (4). Daar
deze aanneming nog lans doorging, en O e ds in zijne ge-
voelens volhard zal hebben, verliet hij eerlang Friesland,
en komt den 7 Julij van het volgende jaar reeds als uitge-
weken voor (5).

Denkelijk zal hij de wijk naar Groningen genomen heb-
ben , hetwelk door de verraderij van R e n n e n b e r g , in
de maand Maart van het jaar 1580, op nieuw onder de
heerschappij der Spanjaarden geraakt was. Vele Roomsch-
en Spaanschgezinden uit Friesland, begaven zich in dien
tijd derwaarts, onder welke ongetwijfeld O e d s ook zal
hehoord hebben. Aldaar werden de invallen meestal voor- -
bereid, welke in het zuidoostelijk gedeelte van Frieslana
door de Spanjaarden gedaan werden, met name in Smallin-
gerland, Opsterland en Oostslellingwerf', wanneer de vijand-
den op eene onmenschelijke wijze aldaar huishielden, roof-
den, plunderden en geheele dorpen afbrandden (6).

O e d s weid dan ook, gelijk vele anderen, welke tot den
vijand waren overgeloopen, in datzelfde jaar openlijk en
meermalen ingedaagd, om voor het Hof van Friesland te
verschijnen; maar zal ongetwijfeld niet verschenen zijn,
dewijl er naderhand van hem geene melding meer gemaakt
wordt (7). 1

De derde zoon van A r e n t werd H e r k e genoemd, of,
zoo als hij elders ook voorkomt, A e r c k e. Hij woonde te
Vrachten, en was een voornaam ingezeten van die plaats.
Gelijk zijn vader en broeder, was hij ook meermalen Vol-
magt ten Landsdage wegens Smcdîingerland, in welke be-
trekking hij in de jartn 1575, 1617 en 1624 voorkomt (8).
Het is zoo, er is tusschen het eerste en de beide laatstge-
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noemde jaren een tijdperk van nagenoeg 40 ol hu jaren
verloopen, en het zoude dus geheel niet onwaarschijnlijk
wezen, indien de namen, in gemelde jaren, in het Charter~
boek van Friesland voorkomende, van onderscheidene per-
sonen waren. Dit gevoelen zou nog meer schijn van waar-
heid verkrijgen, als men opmerkt, dat de eerste en iaatste
onderteekenicgen wezenlijk van elkander verschillen; want
de namen van 1575 staan eenvoudig opgeteekend als
A e r c k e A r e n t s , terwijl die van 1617 en 1624 als E r i -
c u s H a r s m a voorkomen. Iutusschen wordt de eenzel-
vigheid, dier beide personen duidelijk aangetoond, in eene
aanteekening, welke thans voor mij ligt, en afkomstig is
Van eenen der H a e r s m a ' s van Oudega; in dezelve wordt
met zoo vele woorden gezegd, dat H e r k e een zoon was
van A r e n t O e d z e s , en dat A r e n t v a n H a e r s m a ,
die in het jaar 1625 Grietman van Smallingerland werd,
een zoon was van H e r k e . H e r k e of A e r c k e A r e n t s
was dus dezelfde persoon, welke naderhand voorkomt on-
der den naam van E r i c u s H a r s m a . Er is slechts een
Latijnsche uitgang en een familienaam bij zijnen naam ge-
voegd. — H e r k e , die uit het geslacht der H a e r s m a ' s
het eerst met eenen familienaam voorkomt, zal denzelven
denkelijk van zijne moeder hebben overgenomen. Op deze
wijze kan de overlevering waarheid behelzen, wanneer zij
zegt: » dat de Ha e r s m a 's afkomstig zijn van de Harsie,
eene buitenbuurt, onder Suameer behoorende en niet verre
van Oudega gelegen." De vader van Ha uk kan aldaar
gewoond en zijn geslacht deszelfs familienaam van deze bui-
tenbuurt genomen hebben. Naderhand is dezelve echter
veranderd in H i r t s r a a , en H a r s m a in dien van H a e r -
sma overgegaan; gelijk wij zoo even gezien hebben ia de
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namen van E r i c n s H a r s m a en die van deszelfs zoon
A r e n t van H a e r s m a . Het moet ons eenigzins vreemd
voorkomen, dat de H a e r s m a 's vóór den tijd der toetre-
ding van Friesland tot de Unie van Utrecht, zoo veel aan-
zien ia de Grietenij Smallingcrland gehad en zoo veel invloed
in dezelve bezeten hebben, dat drie leden van dat geslacht
in korte jaren verscheidene malen Voiroagten ten Lands-
dage van dat deel zijn geweest, en dat zij na de aanneming
der Unie geheel van het tooneel zijn afgetreden . en in eene
lengte van jaren er niet weder op Ie voorschijn komen.
Immers waren er sedert de onderteekening van het rekwest
aan I i e n n e o b e r g , in het jaar 1579, door O e d s
A r e n t s , en net jaar 1617, in hetwelk wij A e r c k e
A r e n t s als "Volmagt het eerst weder ontmoeten , volle 38
jaren voorbijgegaan; doch deze bevreemding zal ophou-
den, wanneer men bedenkt, dat zij de nieuwe orde van
zaken niet waren toegedaan, maar de Spaansche zijde en
welligt ook de Rootnsche Godsdienst aangekleefd hebben,
waarvan het voorbeeld van O e d s ten bewijze kan strek-
ken; zij zullen aizoo ongezind zijn geweest, de Spaansche
partij te verlaten en P h i l i p s af te zweren, en welligt ook
het vertrouwen des volks verloren hebben.

Dat er evenwel zulk een' langen tijd verliep, eer zij we-
der in het bewind geraakten, kan ook veroorzaakt zijn ge-
worden door het grooter vertrouwen , hetwelk men algemeen
in J o u k e J o c l i e m s stelde. Deze deed den 16 Maart
1597 de afzweriög van den Koning van Spanje (9) , en t°e-
Icende reeds den 8 April van datzelfde jaar, wegens Oös-
iergoo, een Besluit der gtaten (10). Men weet niet naanw-
keurig te bepalen, wanneer J o u k e Grietman van Stnallin-
gerland is geworden , maar zekerlijk na bet jaar 1599', want
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in dat jaar komt M e 1 i e J o c h e m s a!s zoodauig voor (11).
Ook weet men niet voikoraen zeker , wanneer J o u k e
overleden is, doch daar zijn naam in het Charierboek na het
jaar 1622 niet meer voorkomt, ofschoon dezelve vóór dien
tijd er meermalen in gevonden wordt, is het zeer waar-
schijnlijk, dat het jaar 1623 of 1624 zijn sterf jaar is geweest.
J o u k e kan dus den tijd van 25 jaren lid der Stalen van
Friesland zijn geweest, waardoor de H a e r s m a ' s verhin-
derd zijn geworden, weder in het bewind te geraken.

]\'a het overlijden van J o u k e komen de H a e r s m a ' s
echter spoedig weder te voorschijn. — H e r k e A r e n t s ,
thans zekerlijk een man van hooge jaren , volgde hem in
het jaar 1624 reeds op als Vohnagt ten Landsdage (12) ;
terwijl zijn zoon A r e n t v a n H a e r s m a in het jaar 1625
als Grietman van Smattingerland benoemd werd (13).

Het geslacht der H a e r s m a ' s moet zich in vervolg van
tijd sterk vermenigvuldigd hebben en zeer talrijk zijn ge-
worden; zoo verzekerde ons althans in het begin dezer
eeuw een oud Staatsman, îdie in het jaar 1813, in den hoo-
gen ouderdom van 83 jaren, overleed, dat hij omstreeks
het midden der vorige eeuw, te gelijk, 36 H a e r s m a ' s in
leven gekend had. — Het heeft dan ook, benevens de ge-
slachten der A n d r i n g a ' s , der A y 1 v a 's , der E a r m a -
n i a ' s , der E ij s in g a 's , der H a r i n x m a ' s , der Lij c-
k l a m a ' s , der S c n el ti n ga ' s enz., een groot getal van
Grietmannen in de Provincie Friesland opgeleverd, als : 7
voor Smallingerland', 4 voor Achtkavspden en 1 voor Oost-
afong'eradeel.

Het verdient onze opmerking, dat er, zoo als wij reeds
gezegd hebben, door geeaen der H a e r s m a ' s vóór de 17
eeuw een familienaam gebruikt is; dat dit in het begin dier
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éenw geschied is , en wel het eerst door H e r k e A r e n t s ;

dat zij zich voorheen eenvoudig, met hunne eigene namen

geschreven hebben, als: A r e u t O e d z e s , O e d s A r e n t s

en H e r k e A r e n t s , gelijk destijds meest gebruikelijk was.

Maar wat wordt er dan van die personen, welke iu de 15.

en 16 eeuw leefden, en door deze en gene van onze G e -

schiedschrijvers met den naam van H a e r s m a zijn opge-

teekend geworden? Zoo maakt S c h o t a n u s gewag van

cenen H a r t m a n H a e r s m a , die in het jaar 1491 werd

doodgeschoten (14 ) ; van de zonen van H a e r s m a , welke

in liet jaar 1572, met meer anderen . D o e k e M a r t e n a

behulpzaam waren geweest, ora Leeuwarden te bemagtigen

( 1 5 ) ; en van H a r i n g H a e r s m a , welke met H o t i e

B o n g a , in datzelfde j aa r , in de Schans te Makkurn in be-

zetting lag (16) . Zoo meldt G a b b e m a , dat de zonen

van H a r i n g H a e r s m a , in het jaar 1571 , zich beiden

iu het leger der Bondgenooten bevonden , en de zaak der

vrijheid aizoo waren toegedaan (17). Zoo eindelijk, om

geene meerdere voorbeelden bij te brengen , spreekt F o e k e

S j o e r d s van Hij Ik Ha e r s m a , zijnde eene doehter vaa

P i e t e r H a e r s m a en H i s J o u w s m a , en gehuwd aan

Dr. T j a 11 i n g v a n E ij s i n g a , een groot voorstander van

de Hervormde Godsdienst , welke zich daarvoor verbanning

en verbeurdverklaring zijner goederen getroostte (18). Be-

hoorden nu deze personen niet tot het geslacht der H a e r -

s m a ' s van Oudega, waarover wq thans spreken? Dit

schijnt wel degelijk zoo te wezen; want de namen der ge-

noemde personen zijn bij onze Geschiedschrijvers letterlijk

gespeld, gelijk de H a e r s m a 's gewoon waren de hunne te

doen. Intusschen komt eene en andere bedenking hiertegen

op. Wij hebben reeds gezien , dat de II a e i s m a ' s vaa
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Ouaega vóór liet begin der 17 eeuw geen' familienaam ge-
bruikten, en evenwel hebben de genoemde personen in ie
16 eeuw geleefd, en het vermoeden begint op te kome ï ,
of deze plaatste wel tot het geslacht der H a e r s i n a ' s bs -
lioord hebben, en men zich in het schrijven der namen
vergist hebbe. Dit vermoeden wint veäd en verkrijgt eene
groote mate van waarschijnlijkheid, wanneer wij zien wat
V a n K a m p e n hieromtrent te boek gesteld beeft. Hij
zegt : » dat H a r i n g en H a r t m a n van H a e r s r a a , een
paar adellijke broeders , in Friesland in het jaar 1572 de stad
Sloten, voor den Prins poogden te verzekeren, maar de-
zelve weer moesten verlaten." (19) V a n K a m p e n noemt
deze broeders van adel; maar dan kunnen zij niet tot het
geslacht der H a e r s m a ' s van Oudega behoord hebben ;
want dit was niet van adel. Hij noemt hen H a r i n g en
H a r t m a n ; maar deze namen komen in het geslacht der
H a e r s r a a ' s niet voor; men moet dus tot een ander ge-
slacht zijne toevlugt nemen, ten einde deze zwarigheid uit
den weg te ruimen.

Onder al de geslachten , welke 'in de 16 eeuw in Fries-
land geleefd hebben en hier in aanmerking kunnen komen ,
valt dat der H a r i n x m a ' s bijzonder in het oog. Niet al-
leen zijn deze van adel, gelijk Van K a m p e n schrijft,
dat de beide broeders waren, maar de namen van H a r i n g
en H a r t m a n komen in hetzelve meermalen voor. Een
ander Geschiedschrijver doet gallen twijfel omtrent het ge-
slacht, tot hetwelk de beide broeders behoord hebben,
verdwijnen. De schrijver van het Art, H a r i n x m a , voor-
komende in het Vaderlandsch Woordenboek van K o k , van
den aanval op Sloten sprekende, waarvan zoo even melding:
gemaakt is, drukt zich oji de volgende wijze daarover uks.
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» Een edei broetïcrpaar van dat geslacht (namelijk der H a-
r i n x m a ' s ] , IJ a r i D g en H a r t m a n genoemd, oriderlee-
kende nicl slechts het verbond der Kdeleri, maar gaf ver-
volgens ook doorluchtige proeven eener grootmoedige zucht
voor 's lands vrijheid. ]n den jare 1572 voerden zij het
bevel over eenig krijgsvolk, hetwelk van Enhhuizm naar
Friesland overstak, met oogmerk pra dat gewest voor den
Prins te verzekeren. Het gelukte hun , zich meester van de
Klad Slolen te maken ; doch zij moesten voor de ovennagî
van het volk van B i i 1 ij wijken, en dezelve weder verla-
ten." Als een bewijs van onverschrokkene heldhaftigheid
van eenen dezer broeders vindt men aangeteekend, dat,
wanneer hem in de hitte des ge rechts de eene arm te mor-
sel was geschoten, hij met de andere hand het vaandel
greep, en zonder eenig blijk van pijn te vertoonen , zijne
manschap even kloekmoedig tot den strijd aanvoerde. Ha-
r i n g , zoo als er verder bijgevoegd wordt, had ten huwe-
lijk Wi jsk H o i t e m a , met welke hij in den jare 1581,
op éénen dag, begraven werd. H a r t m a n was gehuwd
niet K i n s k e of K u a s k e P o p t a (20).

Eindelijk kan ter bevestiging van het gevoelen, dat som-
mige onzer Geschiedschrijvers zich in het opteekenen der
familienamen vergist, en H a e r s m a geschreven hebben in
plaats van H a r i n x m a , verder dienen , dat H a r i n g ,
welke bij S c h o t a n u s en G a b b e m a als H a r i n g
H a e r s m a voorkomt, bij V a n K a m p e n H a r i n g v a n
H a e r s m a wordt genoemd, en bij K o k als H a r i n g
van H a r i n x m a staat opgeteekend, in de Nieuwe Naam-
lijst van Grietmannen den naam draagt van den kapitein
H a r i n g van H a r i n x m a (21). Eindelijk komt hier nog
in aanmerking het onderscheid in denkwijze ( welke er be-



Î39

staan liceft lusschen de personen, die bij sommige onzer
Geschiedschrijvers in de 16 eeuw, onder den naam vans
H a e r s m a voorkomen, en diegenen, welke wij in dien lijd
als leden van het geslacht der H a e r s na a 's van Oudega
hebben leeren kennen. Wij zagen immers, hoe in het be-
slissend oogenblik, toen de strijd-voor godsdienstige en bur-
gerlijke vrijheid, tegen onderdrukking en overheersching,
op bet hoogste geklommen was en de OFnwenteling gereed
stond haar volle beslag te verkrijgen, de laatste zich van
hunne landgenooten afzonderden en het hoofd naar den vij-
and keerden ; terwijl de eersten van ijver blaakten voor de
goede zaak, en .goed en bloed voor dezelve ved hadden.
Naar ons inzien bewijzen genoeg, om het daarvoor te hou-
den , dat die personen, welke in de 16 eeuw door onze
Geschiedschrijvers met den naam vau H a e r s m a te boek
gesteld zijn geworden, niet tot dat geslacht, maar tot dat
der H a r i n x m a ' s behoord hebben, welke hunnen familie-
naam althans reeds iu het jaar 1404 voerden, in welk jaar
H a r i n g H a r i n x m a voorkomt als Fotestaat van Fries-
land (22).

(1) Charierb. deel 2 bl. 866 en 867.

» » 3 » 184.

(2) » » 4 y> 1074 en 1075.

(3) » » 3 » 1104. 1125 en 1183.
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(4) W i n s e va i u s, Chronjcke L!. 632•

(5) Charkrb. dee! 4 bl. 161.

(6) Win se mi us bl. 708.

(7) Charkrb. deel 4 bl. 179 en 192.

(8) » » 3 » 1040 en 1041, en dl. 4 bl. 224

en 290.

(9) » » 4 » 957.

(10) » » » » 963.

{11} » » 4 » 1045.

(12) » » 5 » 290 en 291.

(13} Nieuwe naamlijst, bl. 140.

(14) Geschiedenis van Friesland bl. 375.

(15) » » » » 763.

(16) » » » » 770.

(17) Verhaal van Leeuwarden bl. 530.

{18} Oud en nieuw Friesland bl. 689.

(19) Karakterkunde der Vadert Gesch. deel 1 bl. 344.

(20) Kok, Vaderl. Woordenboek op Harinxma,

(21) Nieuwe naamlijst bl. 299.

(22) Winsemius bl. 225.

v. n. RL





Het klooster Thabor.

H e t vermaarde klooster Thabor, behoorende onder de

parochie van 2Vrns in de Grietenij Wijmbrüseradcd, werd

in de vijftiende> Eeuw gesticht door R i e n c k B o c k a r a a ,

en was een klooster van Reguliere Kanunnikken van de

Orde van St. A u g u s t i n u s . Deze B o c k a m a was,

even als zijn vader B o k k e D o e d i n g a o f D o n i a * ) ,

Heerschap te «Sneek † ) , en gehuwd aan B o t , dochter van

F e k l t e S i k k i n g a , die op Frittema-State te Dong'jum

*) Omtrent deze namen maakt F . S j o e r d s , Hist.
Jaarb. IV D. bl. 229 , de volgende aanmerking: » hieruit
bl i jkt , dat vele Edelen de gewoonte hadden, om hun toe-
of Geslagtnaam af te leiden van de eigen naamen hunner
Vaderen. B o k k e D o e d i n g a zal dus de zoon van eenen
D o e d e zijn geweest; en deszelfs zoon , in plaats van zijns
vaders Geslagtnaam te behouden, werd weder, naar zijns
vaders eigen naam, R i e n k B o k k e m a genoeml: 't geen
men omtrent veele anderen zou kunnen aantoonen geschied
te zijn , door ma of ga bij den eigen naam te voegen."

†) Het wapen van de stad Sjietk is het wapen van
R i e n c k B o c k a m a .
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woonde. Zijne huisvrouw overleed in liet jaar 1386, In de
maand Februari) van het volgende jaar deed hij eene bede-
vaart naar Jeruzalem, en kwam in December iu Friesland
terug *). In het jaar 1388 werd bij door R i c h a r d I I ,
Koning van Engeland, ter belooning zijner dapperheid, tot
Ridder geslagen † ) , en in bet jaar 1390 trok hij met W i 1-
l e m , Hertog v a n G e l d e r , naar Littkauwen, om den
Hertog W l a d i m i r , ten behoeve der Duitsche Ridders in
Pruissen, te helpen beoorlogen, eu vond, bij de verovering
van het Slot Gaarde, een Maria-beeld, hetwelk hij, bij
zijne terugkomst, aan de Si. dnlonij- naderhand de Kruis-
broederskerk te Sneek schonk. Hertog A l b r e c h t v a n

*) Dit melden de meeste Geschiedschrijvers. O c c o
S c a r l e n s ; Chron. 1)1. 145, zegt: » bij quam op den 14
October gezond en geJukkelijk daar weder vau daan."

†) O c c o S ca r 1 en s i s , Wi n se m i u s, en in navol-
ging van hen F. S j o e r d s , Hist. Jaarb. IV D. bl 229,
Tegenw. Staat ven Friesl. 1. bl. 571 , en anderen, verhalen :
dat hij met den Koning van Engeland tegen de Turken had
geoorloogd en op den togt naar Piolemaïs tot Bidder was
geslagen. Te ïegt voegt iutusschen W i i i s e r a i u s er bij.
Jol. 227: 't welck ick nochtans in die Enghdische Historiën
niet vinde. R i c h a r d I I , die iu dezen tijd Kouing van
Engeland was, heeft nimmer een' kruistogt tegen de Tur-
ken ondernomen. Het berigt der Geschiedschrijvers is dus
onnaauwkeurig. Er zal gedoeld worden op de zoogenaamde
kruisvaart, door Paus ü r b a c u s VI tegen Paus C I e m e n s
VII afgekondigd, en waarbij de eerste dezelfde aflaten aan
lien, die de wapenen tegen C 1 e m e n s zouden opvatten,
toestond, als de H. Stoel gewoon was te geven aan hen', diè
liet kruis tegen de Turken en Saracenen aannamen. De Ën-
gelschen streden voor U r b a n u s. Zie L a r r e ij, Geschied,
van Engeland em, I D. bl. (506. Aan deiten oorlog zal B o c-
k a m a deel genomen hebben, en vervolgens, wegens be-
toonde dapperheid , door den Koning lol Ridder ges'.ageti zqu.
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Be ij er en stelde hem, in het jaar 1398, aan tot Baijuw
van Tfragenbruggerdeel {WijrribriUeradeel), Gaasier/and en
Doniav/crstal; doch deze waardigheid verloor hij weder brj
den opstand der Schieringers tegen den Hertog, welke hem
en andere Hollandschgezinde Yetkoopers noodzaakten het
land te verlaten , en in 1399 zijn huis, Rodenburg genaamd,
staande in de Burgstraat te Sneck, vernielden. In het vol-
gende jaar werd een bestand voor zes jaren getroffen,
waarbij bepaald werd, dat de vluglelingen uit Friesland,
die den Hollanders toegedaan geweest waren, wederom vrij
naar huis mogteu vertrekken. Nu keerde ook B o c k a in a
terug , die , nadat bij zich bijna een jaar Ie Stavoren had
opgehouden, door de Sneekers vandaar gehaald en met al-
gemeene blijdschap den 2 Februari} 1402 ontvangen werd.
In ditzelfde jaar gaf hij zijne dochter H i s ter vrouwe aan
A g g ç H a r i n x m a , zoon van H a r i n g H a r i n x m a
t h o e II e e g. Door dit huwelijk ging de heerschappij van
iSneek, dewijl R i e n c k B o c k a r a a geenen zoon ualiet,
over tot het geslacht der H a r i n x m a ' s . Agge kreeg
bij zijne huisvrouw het volgende jaar eenen zoon, B o k k e
genaamd, en vervolgens eene dochter. Hij l e k , welke
huwde aan Ge r r o l t H e r e m a , Heerschap te Tjum. —
B o c k a m a besloot, ten einde het overige van zijne dagen
in stille afzondering door te brengen, het geestelijk gewaad
aan te nemen., en werd de stichter van het klooster Thabor.
Ten jare 1406 begaf btj zich naar het Kapittel der Regu-
liere Kanunniken îe Windesheim bij Deventer, en droeg aan
hetzelve zijne omtrent Sneek gelegene landerijen en goederen
op, ten einde daaruit een klooster van die Orde gesticht
zoude worden. Gereedelrjk werd dit aanbod door het Ka-
pittel aangenomen. Eenige afgezoudene personen oordeelden
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Sockama- Slins of Aborth met ecnige andere huizen in Fs-»
•brechiumer-Hemrik, ten zuidoosten van het dorp 2Yrns,een
half uur gaans van Sneek, gelegen, eene geschikte plaats,
om het klooster te bouwen. Eer men echter de stichting
ondernam, werd er zorg gedragen, dat het aan geene ge-
noegzame inkomsten, zoo tot het bouwen der woningen,
als lot het onderhoud der kloosterlingen noodig, inogt ont-
breken. Na verzekering bekomen te hebben van ten minste
honderd oude Fransche Schilden jaarlrjksche renten voor
het klooster uit zekere vastigheden .te kunnen trekken, en
vijftig oude Schilden voor het bouwen van woningen, werd
de gemelde plaats door afgezondene gemagtigden in het
Kapittel ingelijfd, met al hare landerijen, renten en inkom-
sten, om aldaar een nieuw klooster te stichten, hetwelk
door den Bisschop, bij de wijding van hetzelve, door let—
terverzettmg, Thabor genoemd werd *). Nadat alles vol-
trokken was, werd B o c k a m a , op zijn sterk verlangen,
door den Prior van Wlndesheim, J o h a n van H e u s den»
met het gewaad der Orde omhangen, en vertrok hij aldus
naar Thabor 'va het jaar 1410. Hij wenschte er Priester
van te wezen, maar de held had te veel bloeds in den oor-
log vergoten, en moest zich dus met het dragen van het
gewaad vergenoegen , hetgeen hij deed tot aan zijnen dood
toe †). Nadat hij 26 jaren in het klooster had doorgebragt,

*) Het was geheiligd aan S. Sa 1 va t o r , <1. i. den Za-
l i g m a k e r , en werd doorgaans genoemd S. S a l v a t o r s
klooster op Thabor. Oudh. en Gek. van Vriesl. II. bl. 90.
Het komt ook voor onder den naam : in den berg Thabor,
Sch w a r t z e n b . Charierb I. bl. 411.

†) S c h o t an. Fr. Bist bl. 228 volg. Oudh. en Gis/.
van Vr. 11. bl- 91 volg. Tegcnw. Staat van Friet/ 1 b!. 571
volg. ¥. S j o e r d s Hist, Jaarb IV, bl. 229 en 263,
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is hij den 29 Februari) 1Ï3G in hooget) ouderdom aldaar ge-

sterven, en er begraven, gelijk ook daarna veie vau zijne

nakomelingen *).

Zeer uitgestrekt en groot was dit klooster. P o l r u s

T h a b o r i t a raaakt in zijne Chronyk hier en daar gev-:'ag

van een Bakhuis, Sehoenmakersbuis, Bouwhuis, Molken-

liiiis, Waschhin's, Poorthuis, Ziekenhuis, Brouwliuis, Koe-

huis en verscheidene Dormters † ) . Het had eeus Klooster-

kerk, Sacristij en Rapiüeîbuis; voorts Binnenhof, Tuin,

Bosch en Boomgaard. De bewoners waren Geestelijken,

Lee'ken, Priesters en Monniken. Er waren vele Beambten ,

ais: Opzigter, Portier , Bouwmeester, Kellener, Moiken-

meester, Biermeester en een aantal bedienden §).

Aan het klooster Thabor werden in de maand April Î420

door Keizer S i g i s m u n d u s vele Voorregten en Privilegiën

geschonken * ) , en Hertog J a n v a n B e i j e r e n nam het

in'Jnnij 1422 in zijne\ bewaring en bescherming -[-).

Met betrekking tol de loigevallen van bet kloosler wordt

ons het een en ander door P e t r u s T h a b o r i t a mede*

gedeeld. Hij schrijft, dat er in het jaar 1476 oejie groote

sterfte van vee in Friesland was, en het k'oosier achi koei-

jen verloor **). Meermalen waren er ook krijgslieden ge-

*) Zoo als B o c k o H a r i n x m a en anderen. O c c o
S c a r l . bl. 209.

†) d. i. Slaapplaatsen der Geestelijken en Leeken.

§) Vg. v. L e e u w e n , Aant. op IlaadeFr, Terphl. 441.

„) S c h w a r t z e n b . Charterb.l bl. 410.

+) Ald. bi. 453.

**) Y i s s e r en A in e r s f. Arch I. bl. 22.
10
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huisvest. » Op een woensdach quam D a e m v a n T i e î
» ende Joncker S l e u s , mit sommighe ander, in ODSC
» Cloester to Thabor, ende si aten en droncken *)." Uit-
voerig verhaalt hij den plündertogt der Bourgondiërs in
1516, voor zoo verre deze in de nabijheid van Thabor voor-
viel. Hij zegt: » ende sie benamen die van Thabor wel 15
» of 16 schone bedden, mit veel schone oerkussenen ende
3» poellen † ) , en oeck een praem vol biers, mit veel ander
» guets §).?' — In bet begin van het jaar 1517 bevond zich
veel krijgsvolk in het klooster. Een troep soldaten kwam
van Leeuwarden aldaar aan, en vervolgens eenige uit Boh~
v/ard, welke laatste echter naar Nijeklooster vertrokken,
omdat de eerstgenoemde hen niet bij zich wüden hebben.
Ook waren er vele Edelen, als Heer F l o r i s , Graaf Fe lix
en anderen; ook kwam T j a l l i n g S y d s e s met een vaan-
del soldaten van Franeker, zoodat, zegt de Schrijver, fa
het klooster veel volks vergaderd was ¥ ) .

Den 4den November 1519 woei er gedurende drie uren een
hevige storm , waardoor, indien die langer had aangehou-
den, de grootste onheilen zouden zijn te weeg gebragt.
Vele ongelukken hierdoor veroorzaakt vermeldt P e t r u s
T h a b o r i t a , en met betrekking tot het klooster schrijft
hij : » to Thabor in onse clooster, wayde een yseren cruce
» wt die gbeuel van die kerck, mit een stuk Bentemer steen,
» daer dat cruys in ghegoten stont mit loot, ende ghinck

*) V i s s e r en Arae r s f . Jrch. I bl. 73,

†) d. i. bedpeluwai,

J) V i s s e r en A m e r s f, t. a. p . bl. 200.

t) V i s se r en Amersf. Jrch. Iï D. bl. 215, 215.
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» voert doer die stien in die gheuel, ende brack soe boueii
» wt die muer van die gheuel mitten stien, ende wayde een
» groot stuck van die kerck *)."

Dezelfde Schrijver verhaalt het volgende voorval, hetwelk
elders niet aangeteekeud is. In het jaar 1522, op St. Hit-
ronymus dag † ) , zouden eenige Sneekers boter en andere
waren naar Franeker zenden, hetwelk den Geldersehen be-
kend was, die omtrent honderd man sterk, met W i e r d,
den neef van G r o o t e P i e r en vroeger deszelfs Oaderbe-
velhebber, in het klooster Thàbor kwamen. Des morgens
verschenen ook eenige Siieekers, doch toen zij binnen de
poort van het klooster waren, zeiden zij tot elkander : » zou
liet hier wel pluis wezen ? de poort staat open en wij zien
niemand.'' De Gelderschen, die zich in het Molkenhuis §)
bevonden, hoorden hen, digt bij hetzelve slaande, dit
zeggen. Een van de Gelderschen was er, die zich niet stii
genoeg hield, zoodat de Sneekers, begrijpende, dat aldaar
volk was, naar de poort terug gingen , waarop de Gelder-
schen de trom roerden en te voorschijn kwamen. De Snee—
kers ijlden naar de kerk, die gesloten was; liepen toen naar
den tuin, terwijl drie of vier bij het" Jf'aschhuis over de
gracht zwommen ; één van hen begaf zich op den zolder
van het Schoenmakershuis, trekkende de ladder tot zich naar
boven, en aldaar zich verbergende , totdat de vijanden ver-
trokken waren. Twee anderen liepen zoo lang heen en
weder, tot zij ten laatste in de kerk kwamen, welke na
geopend was; zij spoedden zich naar het hoog altaar,

*) V i s s e r en Am ersf . ^rch. II D. bl. 248.
†) d. i. den 30 September.
§) De melkkelder, waar de versche melk voor het îtar-

nen bewaard wordt.
10 *
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iervrijl zij achtervolgd werden door J a r i c h G o f e r t s en
P e t e r J a r i c h s , de een met een geladen geweer, de
ander met een mes gewapend, met zoodanig geweld, alsof
zij ben terstond wilden afmaken ; zi) verstoorden de Gods-
dienst en ontzagen niets , recht o/t rasende honden wareD ,
zegt de Schrijver, zoodat er Gene groote ontsteltenis plaats
greep ; 'de priester evenwel, die voor 't altaar stond, G e r-
l a c u s v a n . O o s t e r e n d , ging voort met het lezen van
de Mis, ofschoon met ontroering en angst. De andere
priesters, tot hen gaande, vroegen, waarom zij zulk eene
stoornis in de Godsdienstoefening veroorzaakten, waarop
èèn van hen zeide : » daar geef ik niet om." De Sneekers,
die nu boven op de kraak waren, riepen hem toe : « J a -
r i c h ! wat doet gij, ontheilig toch de kerk niet." En hij
opziende, zeide: » zijt gij daar, neemt u in acht." Toen
eindelijk zijne razernij eenigzins was bedaard, haalde hij
hen bij handtasting over, om met hem uit de kerk te gaan,
zullende met hen handelen naar krrjgsregt: zij zouden na-
melijk voor eene maand soldij vrij wezen. Daarop gingen
zij uit de kerk, en de belofte werd gehouden. Bij de poort
ontmoetten de Gelderschen twee jonge knapen van Sneek,
die zij jammerlijk sloegen en woudden; de kloosterlingen
hielpen heo in een schip, dat hen naar Sneek voerde. De
Gelderschen hadden reeds twee pramen met boter genomen
bij het huis Opper-Ee of iets verder, maar de Sneekers
kwamen in zoo grooten getale opdagen, dat zij de Gelder-
schen naar Bohward terugdreven. Des namiddags versche-
nen de Gelderschen op nieuw raet de Bolswarders in me-
nigte; de meesten togen naar Zandtlaan *) , waar zij drie

*) Aan de vaart van Sneek naar Framker.
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of vier dammen s.'oegen; Swee van hen kwamen in. liet
klooster Thabor, die, nadat zij gegeten en gedronken had-
den, en de dammen geslagen waren, weder naar Eohvuard
vertrokken. De Gelderschen, merkt P e t r u s T h a b o r i t a
aan, handelden niet zeer verstandig, dat zij in het klooster
gingen, want hadden zij zich te Tirns gelegerd en verder
naar ZandÜaan, en de Sneekers niét hunne goederen laten
voorbijvaren, dan zouden zij grootere buit gemaakt hebben ;
en hadden ook de Geldersehen sich iets langer stil gehouden
en de Sneekers hun meer laten naderen, zoo zouden zij
wel iets meer hebben uitgevoerd *).

Het gebeurde eens, gedurende eenen strooptogt van den
Graaf van M e u r s . in het jaar 1523, dat zeker persoon,
in het klooster Thabor zicii bevindende en gewoonlijk de
«i/de gans genoemd, bij den Graaf van verraad beschuldigd
werd, waarop deze eenige soldaten naar het klooster zond,
met last, om hem vandaar te Iialen, en, indien men hem
in het klooster verborgen hield en hij niet gevonden werd,
hetzelve in brand te steken. Aldaar komende troffen zij
hem bij het hoog altaar aan, namen hem, tegen wil en
dank der Geestelijken, gevangen, en voerden hem naar
Nijekloosier †) . Ten gevolge hiervan werd de Godsdienst
in de kerk niet meer uitgeoefend. De Procurator van Tha-
bor, W o r p e r u s , reisde hem na , en wendde, te Nije-
kloosier gekomen zijnde, alle pogingen aan, om de vrijheid
van den gevangene te bewerken, en trachtte van den Graaf
de belofte te verkrijgen, dat hij niet aan den lijve gestraft

*) Jrch. III. bl. 337 volg.

†) Een klooster vaa nonnen in de Grietenij Wijmbritse-
racke/, een half uur van Sckarnegoutum.
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zoude worden. Doch de Graaf zeide, dat hij een verrader
was, en dat, al ware hij in de kerk gevangen genomen,
desniettemin de Godsdienst wel konde waargenomen wor-
den. W o r p e r u s *) reisde vervolgens naar Workum en
Bolsward, en stelde alles in het werk, om den gevangene
te redden, doch zonder eenig gevolg. » Daer om soe deden
» sij ," schrijft P e t r u s T h a b o r i t a , » die misse in ons
f sacrasty, ende ynt cappittelhus, ende int sieckhus; sij
» soDghen hoer ghetyen ynt cappittelhus; mer op Sacra-
» ments dach doe dede Supprior een lesende mys opt hoghe
s altaer ynt koer, ende gaff die lekebroeders hoer sacra-
» inenten; daer nae begbonnen sij oeck rnys te doen op die
» craeck, alsoe dat sij ten lesten ordineerden die misse ende
a> die ghetijden, dat sij die weder deden in die keerek, als
» sij plaeghen te doen; mer sij dedent myt besloten doe-
» ren, ende sij luden gheen clock; ende dit duerden langhe,
y> al tot ons Lieve Frouwe visitacio Maria † ) . " Nadat ver-
volgens de tijding was ingekomen, dat de gevangene te
Genemuiden ter dood veroordeeld en op het rad gezet was,
fcegaf zich de Procurator tot Meester R o b i j n §) , Pastoor
van Minnertsga, welka toen ter tijd Commissaris was over

*) W o r p e r u s T h a b o r i t a of, naar zijne geboorte-
plaats, W o r p van Rinsumageest gebeeten, thans Procura-
tor, en vervolgens tot Prior yerkoren in de plaats van
J o h a n n e s v a n W o r k u m , die door eene beroerte over-
vallen, en ten gevolge daarvan verstandeloos geworden was.
Zie het aang. Arch. III. bl. 384. Aant. bl. 212.

†) à, i. de 2de Julij.

§) R o h e r t u s of Rob i jn van S t a v o r e n , Com-
missaris over 't Aartsdiakenschap van Tfeskrgoo en 't Bilde,
S e h w a r t z e n b . Charterb. I I . bl. 435.
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geheel WesUrgoo; aan dezen gaf hij de zaken vn privilegiën
van het klooster te kennen ; waarop Les'oten werd, d;it zij
de Godsdienst als naar gewoonte zouden uitoefenen en dat
daarbij wederom de klok geluid zoude worden *)«

Van de inlegering van krijgslieden hadden de kloosterlin-
gen meermalen vee! te lijden. Zoo kwamen, op Si. Maria
Magdalena dag †) 1523, zestig k zeventig man soldaten van
Oldeklooster §) te Thabor, welke, na aldaar eenen nacht te
hebben doorgebragt, den volgenden morgen, na genomen
ontbijt, caar Sneëk vertrokken *), In hetzelfde jaar in de
maand Augustus kwamen er op nieuw vele krijgslieden te
Thabor, welke den kloosterlingeD veel verdriet en schade
aandeden; » ende Her G o s 1 i e k + ) , " schrijft P e t r u s
T h a b o r i t a , » myt noch een Heerschip off twe, die
» quamen hier oeck; ende hier quamen oeck twe off drie
» bussen op weeleö, ende haecken, mit aader reetschîp,;
» dat him van noeden was; ende des Woensdaghes doe
» quamen Sneker knechten wt myt veel borghers, ende sij
» toeghen die hoghe dyek om nae Olckcloester; doe broken
» sij hier in Thabor op **).'*

Eindelijk maakt de meergemelde Kronijkschrijver gewag
van een zwaar onweder in de maand Februari) van het jaar

*) Arch. III. bl. 372 volg.

f) d. i. de 23ste Julq.

§) Dit klooster, een der voornaamsten in Friesland, wa*
gelegen een half uur van Hariurerd oostnoordoostwaarts.

¥) Arch. III. bl. 386.

4-) G o s l i c k J u w i n g h a .

**) Arch. III. bl. 397.
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1524, waarbij ùe Lüksem in het klooster sloeg. Hot verhaal
hiervan deeien wij met zijne eigene woorden mede; » op
» onse Lieue Frouwen dack purijicatio *) , des awents oni-
» trent 4 vren, doe quain dae op alsoe swaien weer van
» doncier eude van blyxem , alsoe dat dis een donre slacli
» den anderen folghden, recht oft in die sommer hadde
» gheweest, alsoe dat ie myn leuent soe swaren weder van
» donner e-nde van blyxem in die wynter nye heb gheweten;
» waut het was een sware fuerighe bijxera, alsoe dal die
» teerek toe Scheraerd die verbrande alheel ganselick; en-
» de onse cloester toe Thabor stout in grote pericel; want
» daer quam een fueryghe blyxem wtten Weesten off Sued»
» weesten, ende floecb. twyske oase tymmerhus ende oase.
» leecken dormler doer, ende floech, Oest van onse leke
Ä donntei' om, uae dat koehus toe, ende floeclrbouen tot
» dye kyest †) yn van dat koehus; ände onse molkemeyster,
» C i a s s il a e i) k e s ghenoemt, die stout int koehns, ende
» gsff die innghe calueren drincken, eüde hij sacli dat het
» soe Jicht om hem werde , dat het hem verwonderden ; doe
» bij s!n oghen op sloecli, doe sach fay, dat het hus bouen
» vol fuers was; doe wordt hy seer veruaert; ende die
» koyen balckten ende raesden op die stal; ende doe dat
s fuer 3 off 4 Pater noster §) lanck in dat hus hadde glie-
» weest, doe woert byt wedee quyt sonder schaed; mer het

*) d, i. Maria Lichtmis, de 2de Februari},
†) Dye kyest. Bij K il i a a n komt voor : JTeese, j . keete.

Casa, casula: -el Cavea, aviarium. Waarschijnlijk wordt
ook Innr een vogdhok, misschien een duivenhok bedoeld.
Arch. III. Aant, bl. 229.

§) d i. gedurende den tijd, die er vereischt word! om
3 of % Pater' uoslers Ie bidden. Aid. bl. 229.
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» was een grote gracic van God, dat liet luis nyel en
» brande; want haddet hus ghebrant soe vvaert omt heel
» cloester te doen gbeweest * ) . "

Het klooster Thabor heeft eenige mannen opgeleverd,
welke als Schrijvers zijn bekend geworden †). De reeds
genoemde W o r j i e r u s T h a b o r i l a , eerst Pastoor te
Ri?isumageesl, naderhand Onderprior, Procurator en Prior
te Thabor, heeft in de Latijnsche taal eene Kronrjk van
Friesland, in drie boeken verdeeld, geschreven §). Deze
W o r p van T h a b o r plagt te zeggen: dat de duivel altijd
zijne woning in de kap der Monniken gehad heeft *),

H e n r i c u s T h a b o r i t a , Regulier Kanunnik te* The»
bor „ schreef eene Kerkelijke en Wereldlijke Historie, eindi-
gende met het jaar 1508 •]•).

P e t r u s T h a b o r i t a of P i e t e r J a k o b s z . v a n
T h a b o r , naar zijne geboorteplaats ook P e t r u s v a n
B o l s w a r d genoemd., koos in de binneDlandsche beroerten
dit klooster tot zijne wijkplaats. De kronijk, door hem ge-
schreven , begint met liet jaar 781 en loopt tot het jaar
1527, in welk jaar hij waarschijnlijk in hoogen ouderdom

*) Arch. III. bl. 426.

†) S u f f r i d u s P e t . De script. Fris. p. 116, schrijft:
» in quo nioriasterio muitos animadverto vixisse viros, quî
singulari diligenlia versati surit in conscribendis historiis pa—
triae et aclis ejus publicis fideiiter conservandis." cf. et pag.
133.

§) S c h w a r t z e n b . Charterb. II D. Voorr. bl. LXXVT
volq. V a n L e e u w e n , Aant. op It aade. Fricscke terp,
bl. 440.

») Tegenw. Staat van Friesland I ü . bl. 575.

+) S u f f r i d u s P e t . 1. c . p . 116.
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overleden is. Hij liepaalt zich voornaiîielqk b j de gebeur-
tenissen, welke in zijnen leeftijd zijn voorgevallen, en levert
belangrijke bijdragen tot de geschiedenis van dien tijd *).
Hq was niet alleen Geschied- maar ook Wis- en Landmeet-
fcundige †).

In l'etja>ar 1570 was Prior van Thabor P a u l u s K o s -
te r i u s, welke den Bisschop C u n e r u s P e t r i , die vol-
gens Pauselijke Bul het klooster Thabor, gelijk meer andere
kloosters lot zijn onderhoud zich wilde toeëigenen, gedu-
rende eenigea tijd grooten tegenstand geboden heeft §).
» Maar geen tegenstand of tegenspraak ," zegt de Schrijver
der Oudheden en Gestichten van Vriesland *) , » konde de
Priors of de Monniken helpen; die den Paus, den Koning,
en, dat misschien het hardste van allen was, den Hertog
van Al ba tegen hadden." De Bisschop, op het vertoog
van K o s t e r i u s niet lettende, eigende zich het klooster
inet al zijne goederen en bezittingen toe; hij liet koeijen ,
paarden en al het roerend goed in 't openbaar verkoopen;
terwijl de Prior, ziende, dat zijne zaak verloren was,
zich liet vergenoegen met een geschenk van honderd Gul-
den , een jaarlijksch inkomen van honderd Gulden en eene
kamer in St. Anna's klooster te Leeuwarden, met twee

*) Door de Heeren V i s s e r en A m e r s f o o r d t Js
deze Kronijk uitgegeven in hun Archief voor Vaderlandsche
en inzonderheid Vriesche Geschiedenis, Oudheid- en taal-
kunde.

†) Zie over hem Suffr id. Pet. 1. ,c. pag. 154. Pa-
quo l IV D. p. 305. Arch. I. Aant. bl. 1 volg.

§) G a b b e m a , vcrK van Leeuw. bl. 526.
*) II D. bl. 96.
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bedden en toebehooren, benevens vier schuiten turf. De
overige KiHînnniken verkregen insgelijks ieder honderd Gul-
den 's jaars, met een bed, gedurende hun leven.

A. WASSENBEROH,



JEUGDIGE GELEERDE FRIEZEX.

Bij al den invloed, welken afstamming en opleiding
uitoefenen, behoort het toch lot de zeldzaamheden, wan-
neer de zonen van geleerde of groote mannen hunne va-
ders en opvoeders in geleerdheid evenaren of overtreffen.
Dat die invloed en deze zeldzaamheden bestaan, hebben de
V o o r d a ' s , de B e u c k e r ' s , de S c h o t a n u s s e n , de
H e m s t e r h u i s e n , de H u b e r's , de V i t r in ga's , de
B r u g m a n s e n , de Ype i j ' s , E. E i s in ga , A. G. C a m -
p e r en anderen onder onze Friesche Geleerden bewezen.

Wij wilden hier bij voorraad slechts een paar voorbeel-
den van buitengewone bekwaamheden in de jeugdige zonen
van twee geleerde vaders mededeelen, die, juist omdat
beide het voorregt niet hadden, de uitstekende vermogens
van hunnen geest, hier op aarde , ten volle te ontwikkelen
en door een veeijarigen levensloop vruchten te doen dra-
gen , minder algemeen bekend zijn.

Wq bedoelen J o a n n e s D r u s i u s , de jonge, en
G e o r g o d'A r n a u d.

De eerste was de zoon van den beroemden Oosterling



157

J o a ü i i e s B r us i u s , die in 1577 Hoogleeraar iu de Oos-
tersche talen was aan de Hoogeschool te Leijden, doch die ,
bij âe oprigling van de Friesche Hoogoschool in 1585, in
de zelfde betrekking beroepen werd te Franekcr, waar hij,
tot aan zijnen dood in 1616, een en dertig jaren lang deze
waardigheid met luister heeft bekleed.

Nevens twee dochters had bij sleclils een éénigen zoon,
J o a n n e s , die hem in 1588 te Franekcr was geboren.
Geen wonder dus, dat het den vader, die met zooveel ijver
en kunde de wetenschappen beoefende, een lust was, de
verstandelijke vermogens van zijn kind te ontwikkelen en
het te onderwijzen, — vooral toen hij lot zijne eigene ver-
wondering en vreugde bemerkte, dat die vermogens inder-
daad buitengewoon waren. Hij zelf verhaalt het, dat het
jongske reeds op zijn vijfde jaar met goed gevolg Latijn en
Hebreeuwsch , en daarna Grieksch, Chaldeeuwsch en Sy-
risch leerde. Op zijn zevende jaar verklaarde hij de Psal-
men , tot groote verwondering van eenen Jood , die te
Leijden Arabisch onderwees. Twee jaren later las hij ge-
makkelijk Hebreeuwsch zonder punten ; en in zijn twaalfde
jaar schreef hij voor de vuist Hebreeuwsch, in proza en
poëzij. Het Latijn, dat hij meer door het gebruik dan
volgens taalkundige voorschriften geleerd had, sprak en
schreef hij als zijne moedertaal, en Engelsch gemakkelijk
met Engelschen, In zijn zeventiende jaar in Engeland
zijnde, deed hij eene Latijnsche Redevoering voor koning
J a c o b u s I (die zich op zijne geleerdheid niet weinig liet
voorstaan) tot algemeene verbazing. Zijn vernuft (verhaalt
zijn vader verder) was vlug, ziju oordeel boven zijnen leef-
tijd naauwkeurig en rijp, zijn geheugen sterk, zijn arbeid
onvermoeid, zijne zeden beminnelijk en bij allen geliefd;
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om nu niet van zijn edel karakter en zeldzame godsvrucht
te spreken.

Hij heeft Hebreeuwsche brieven in eenen zuiveren en be-
valligen stijl, verzen in die taal, en aanteekeningen over de
Spreuken van S a l o m o nagelaten j voorts een Glossarium
op E l i a s L e v i t a , Hebreeuwsch en Griekseh, en was
begonnen de reis van B e n j a m i n van T u d e l a (zoo be-
langrijk voor de kennis aangaande de Joodsche wereld in
de twaalfde eeuw) in het Latijn over te brengen. Zelfs
S c a 1 i g e r , die den vader zoof lasterde', kon niet nalaten ,
den zoon als een der grootste Geleerden te bewonderen,
en zeide, dat hij meer Hebreeuwsch kende dan zijn vader.

En die Zoon, die jeugdige Geleerde, in wien de vader
den lust zijns ouderdoms, den luister van zijn geslacht
meende te zien, — stierf reeds in 1608, nog geene een en
twintig jaren bereikt hebbende , in Engeland, werwaarts
hij was getogen bij den Deken van Cicester, die hem van
een goed jaargeld had voorzien. Men oordeele over de
smart van zulk een vader over het verlies van zulk een
zoon, die, volgens zijne eigene betuiging, wanneer bij een
rijperen leeftijd had mogen bereiken, waarschijnlijk een
uitlegger van de Heilige Schrift zou zijn geworden, zoo als
de Christenwereld er nog geenen had gehad *).

De tweede der door ons bedoelde personen was Ge or-
ge d ' A r n a u d , den 16 September 1711 te Franeker ge-

*) Zie E. L. V r i e m o e t , dthenae Frisiàcae, bl. 58,
en uittreksel uit D r u s i u s' Praefat. Praeieritorum in Nov.
Test. Ook van Kampen vermeldt dit in zijn laatste
werk: Levens van beroemüe Nederlanders, 2e Dl, , bl. 28.
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boren uit l î o n o r i u s d ' A r n a u d , Predikant bij de toen-
malige Walsche gemeente aldaar, en J u d i t h E l i s a b e t b .
Co u p p é , beide uit Frankrijk afkomstig.

Reeds als kind wekte hij de bewondering o p , daar hij op
zijn vierde jaar Fransch en Nederduitsch sprak en schreef.
Nog geene twaalf jaren oud zijnde, las hij reeds Homerus ,
Virgilius, Salustius, Thucydides, Pindarus en Horatius,
ja zelfs maakte hij toen Latijnsche en Grieksche ver-
zen. Nadat hij de lagere scholen met bijzondere vlugheid
was doorgeloopen , werd hij reeds vroeg student aan de
Akademie zijner geboortestad, waar hij in de oude letter-
kunde mannen als T i b . H e m s t e r h u i s en W e s s e l i n g
tot leermeesters had. Eerst dacht hij zich op de Godge-
leerde studiën toe te leggen, doch wegens zijne zwakke
gezondheid ging hij , op raad van Prof. H e m s t e r h u i s ,
die hem groote liefde toedroeg, tot de Regtsgeleerdheid
over. Onder de leiding van Prof. W i e l i n g blonk hij al-
dra ook daarin uit, bezocht vervolgens nog de Leijdsche
Hoogescbool en keerde in 1734 naar Franeker terug, waar
hij op den jeugdigen Iseftijd van 22 jaren lot Doctor in de
beide regten werd gepromoveerd. Reeds had hij verschei-
dene zeer geleerde letterkundige werken in het licht gege-
ven, die tijdelings niet nog eenige werden vermeerderd, en
de wereld verbaasd deden staan over de geleerdheid van
dit jeugdige vernuft. Een jaar na zijne terugkomst werd hij
dan ook reeds door de Staten van Friesland tot Lector aan
de Akademie te Franeker aangesteld, en in 1739 tot opvol-
ger van zijnen leermeester W i e l i n g , als Hoogleeraar inde
Regtsgeleerdheid, benoemd. Doch de schielijke ontwikke-
ling van de vermogens des geestes scheen de krachten des
ligchaanas van lieverlede ondermijnd te hebben. Het mogt
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Iiem allhans niet gebeuren , door hei doen van eene Inwij-
dings-redevoering zich in die waardigheid bevestigd te zien.
Eeae slepende ziekte rukte hem , nog vóór hq den ouder-
dom van 29 jaren bereikt had , op den 1 Juiij 1740 in het
graf *).

Groot was de smart der bejaarde ouders over den dood
van dezen hunnen eenigen, zoo zeer beminden zoon; groot
de rouw der Akademie over het verlies van eeu zoo jeugdig
en uitstekend Geleerde, van wien zij |zooveel voor haren
bloei had mogen verwachten, en die haar bij den aanvang
vac zijne loopbaan was ontvallen. De deelneming van zijne
leermeesters , ambtgenoolen en vrienden bleek vooral, toen
de wereldberoemde T i b e r i u s H e m s t e r h u i s , kort na
zijnen dood, eene Lijkrede hield, waarin hij de zeldzame
jeugdige talenten van zijnen geliefden leerling meesterlijk
ontwikkelde en daardoor de grootte van het verlies te dieper
deed gevoelen †).

W„ EEKHOFF.

.*) Zie over dezen jeugdigen Geleerde: V r i e m o e t ,
Athen. Fris. p . 8 3 2 ; G . de W a l , de JCt. Fris. p . 6 2 ,
341 ; C h a l m o t , Eiogr. Tfroordenb. î e d!.. 1)1. 3 4 0 , v a n
K a m p e n , Lelteik. Geschied. 111« dl . , bl. 225 ; R o k , Vad.
Woordenb. Bijv. I. 161. Eiogr. Nation. L

†) Deze Oratio in o'oitvm G e o r g i i A r n a l d i i is eerst
in 1784 gedrukt en te Leijden uitgegeven door den grooten
Friesclien Geleerde L o d c w ij k C a s p a r " V a l c k e o a e r,
die hierbij eenige anders Redevoeringen van H e ra s t e r-
I i u i s eu van zich zelven gevoegd had.



ÏETS OVEK DE BENAMING

VAN

VRIJE F ü I E Z E lï.

De Krijheid Heft, die haar bemint.
O. Z. v. HAREM.

JDlijkens de geschiedenis heeft geen volk ter wereld ooit
meer prijs gesleld op zijne staatkundige Vrijheid, en voor
het behoud van dezelve meer geleden en gestreden , dan de
Friezen. Den naam van vrijen Fries te dragen ,—dien naam
waardig te zijn, en, als onafhankelijk metisch en burger ,
in het ongestoord bezit van natuurlijke regten, niet verpligt
Ie wezen, de willekeur van vreemde oppennagt !e eerbie-
digen , — dit lag in den aard van het onverbasterde volks-
karakter, dat zich in vele opzigten door alle tijden heen is
getrouw gebleven, en zich nog niet geheel verloochent.

Doch wat noemen wij T^rijheid en Wnj zijn ? Is dan de
Vrijheid in tegenoverstel!in;; van dienstbaarheid of slavernij
geen betrekkelijk denkbeeld, in groote mate afhankelijk
van ieders meening en opvatting ? Naken wij altijd wel ge-

i l
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aöcgzaam onderscheid lusschen staalkundige en burgerlijke,
of' zedelijke en personeele vrijheid, wier wederkeerige in-
vioed van zoo groot belang is? Eu zou het uithangbord
van eene naburige landherberg, dat in 1795 de Vrijheid
voorstelde onder het beeld van een teugeiioos voorthollend
Paard, de ware voorstelling van het denkbeeld, of eene bit-
tere satire op die dagen der overheersching geweest zijn ?
Men onderschejde het wezen van de zaak toch wel en dui-
delijk van eenen klank, welke ieder volk steeds zoo wel-
iehagelijk was. Zoo gewaagd het op zich zelf is om den
oorsprong van den volksnaam der Friezen van den zoo be-
trekkelijken naam van vrijen af te leiden , zoo gevaarlijk en
ongepast komt het ons tevens voor, nog in dé negentiende
eeuw en onder een monarchalen regeringsvorm, aan dien
Idank te hangen, en te willen hechten op dien lieveiingsuaam ,
zóó naauw aan den volksnaam verbonden, dat beide syno-
nym of gelïjkbeieekenend schijnen te zijn.

Zelfs hebben wij wel eens opgemerkt, dat onze landge-
«jooten uit andere provinciën zich ergerden, ja ons bespot-
ten, als er waren, welke zich, al te onvoorzigtig, soms op
dien naam iets lieten voorstaan. Zij achtten zich beleedigd,
ais wij zouden meenen, in bet bezit van meerdere regteji
of vrijheden te zijn dan zij. Doch aan den anderen kar.t
bemerkten wij ook dikwijls, dat velen waanden, dat de uit-
drukking van vrije Friezen en het vrije Friesland niets meer
was dan een klank, eene ongegronde uitdrukking van laak-
bare volkstrots of verheffing. Die meening sproot uit on-
kunde voort; en daarcrvs wilden wij hier, met weinige woor-
den, te kennen geven: met wat regt en op welken grond de
Friezen zich vrij mogten noemen, en aan welke omstandig™
kede» die benaming haren oorsprong te danken hoeft.
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Die naam van vrij is naauw verbonden aan de oudheid
Van den volksstam, en aan den Europeschen roem, welke
die slam zich gedurende twintig eeuwen mogt verwerven.
Bij den dageraad onzer geschiedenis, zeifs voor onze tijd-
rekening, mogen de Friezen voorkomen — zij komen te
gelijk voor op het zelfde tijdstip, dat zij hunne natuurlijke'
vrijheid verloren en den Romeinen cijnsbaar werden Doch
juist uit deze korte onderwerping sproot het denkbeeld van
dé hooge waarde der Vrijheid voort, toen zij, in het jaar
28 n Clir., tegen hunne onderdrukkers opstonden — hanns
onafhankelijkheid herwonnen — de vrijheid door tegenstel-
ling van de gehoorzaamheid leerden kennen en waarderen,
•—• en roagl en moeds genoeg hadden , zich in dien benijd-
baren toestand eeuwen lang tegen die zelfde werelddwin-
gende Romeinen te kunnen handhaven.

Dat dit denkbeeld van vrijheid diep den volkszin was in-
geworteld, blijkt uit der Friezen langdurige worsteling te-
gen de Frankische Vorsten , totdal Keizer K a r e l deGrook,
die hen meer dan dertig jaren lang vruchteloos bestreed,
hen eindelijk overwon, doch ook, a!s ware het om hunnen
volksîrots te vleijen , hnn den naam en bijna a! de regten
van een vrij volk liet behouden, al ware het ook, dat zij,
alleen onder zijne regering, het regt van erfopvolging in dô
ouderlijke bezittingen moesten derven. De Oude FrJescbe
'Wetten en keuren, welke de Friezen van Keizer K a r e l ,
ter belooning van hunne trouwe hulp in de vervoering van
Rome, zouden verkregen hebben, vermelden op vele plaat-
sen, dat de Keizer de Friezen Heeren. ofvrije lieden noemde ;
ja dat zij atle luisterrijke aanbiediugen van de hand wezen,
en slechts deze voorwaarde bedongen, dat zij wetten en
keuren mogten bekomen uaar huuoe keuze, en dat al'e

11*
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Vnezan Vrijheeren zouden zijn, de geborene en de onge-
borene, zoo iaiig de wind van fle wolken waaide en de
wereld stond; welke eischen de Keizer dan ook inwilligde,
aüfi I-Vijisn tot lof' en eer *).

Onder .ie zwakke opvolgers van den grooten Ka r e l ,
aan wiens Keizerrijk zij schatpligtig bleven en wilden blij-
ven, gevoelden zij geen den n.iusten hinder van deze af-
hankelijke betrekking. Zelfs wislen zij , gedurende hei be-
siaau van do repub-iek der zeven vrije Friesclie Zeelanden,
ten behoeve van hutme staatkundige vrijheid grootelijks
partij te trekken v.;ti de vei slap ping des Rijksgebieds, en
in de twaalfde eeuw hunne volksreglen door wijze wetten
en overeenkomsten zoodanig to vermeerderen en te bevesti-
gen, dat, terwijl al de naburige volken, het een meer,
het ander miniier, hunne knieën bogen voor do toenemende
heerschappij van het Leenstelsel, de Friezen, zoo als de ge-
leerde H a 1 s e in a1 zegt, » in alle opzigten de uitnemende
» voorrechten van een vrq volk genoten; en in de daad.

*) Zie W i e r d s m a en B r a n t s m a , Oude Fricsche
Wetten, 2e. Dl , hl. 109 De geleerde Aantcekenaars heb-
ben hiei bij o. a. gezegd: » Z«ker is het, dat de Friezen
» eeuwen lans; in eeti gevoelen van vr(|heid gestaan, eu
» zulks ten allen 'rj'le manmoedig verdedigd hebben niet
* aliecï). maar ook in het algemeen onder den ïuiaiti van
» v r ü e F r i e z e n zqn !)ekeiid geweest. Imiien die vrij-
» heid van Rarel den Grooten afkoîusiig is, dan spreekt
» hel van zeil's, dat men die tot aile welke ten tijde.van
» den Keizer den naam van Friezen droegen, en dus aan
» alle, die tussclien den Sincval en de Wezer woonden,
"» zal moeten uitstrekken. De naam van vrije Friezen
Ji» schijnt echter, in laleren tijd, aan het hedendaagsche
ja Frieskud bijzonder eigen geweest te zijn."
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» en met recht elkarder kouden omhelzen met de gulhir! ges-
» en verrukkelijke vaderlaudsche groeücge van: Ela, fria
» Fresa!" *)

Vanhier de nijd, de haat, de wangunst van hunne na-
buren , vooral van de Hollandsche Graven, die niet ophiel-
den pogingen in bet werk te stellen otn dit vrije, en door
deszelfs eendragtige dapperheid zoo magligo volk aan hunne
heerschappij en leenroerigheid te onderwerpen. Maar ook
vanhier, dat die personeele vrijheid eerlang in bandeloos-
heid ontaardde en schadelijk werd voor het algemeen be-
lang, en dat de daaruit voortgesprotene adellijke vuelen en
burgertwisten het verlies der volksvrijheid en den val iles
vaderlands ten gevolge hadden.

De Saksische Regering (1498—1515) benam hun weî

'*) Zie zijne voortreffelijke Verhandeling over den Staat
en Regeringsvorm van Oud-Fries/and, in hel 2e Deel der
Werken van hel Oron Genootschap , bl. 179. Zelfs laat hq
er onmiddelijk in het volgende Hoofdstuk op volgen : » Wij
» ontginnen tans dien lieuchlrjken lijd k ring . waar in de
» zoete vrijheid gedunrende den omirteloop van twee paar
» eeuwen, zich op 't luisterrijkste vertoonde. Trouwens
» sedert de gefnuikte magi van 't Keizerlijk, en 'l ophou-
» den der Graaven , genooten deze Gewesten eene volledige,
» en volstrekte vrijheid ten opzigte van 't Staalsbestùr, gelijk
» uit de staatsbescheidei) van dien tijd volkomen is nategaan.
» De tijdgenootige Abt van Wittewierum Erno teekenL aan ,
» dat 's Lands ingezetenen zelvs een zoodanig voorrecht
» bezaten, dat hun geen kieken tegen hunnen wil en dank
x konde werden ontroovd. (Ia Chron. tom 3. Annal O.
» Matth bl, 103.)" De personeele regten van ieder burger
zoowel op zijn onvervreemdbaar eigeiidoai als ten aanzieu
van zijne stem in den staat, zijn in de oude Friesche Wet-»
ten duidelijk omschreven.
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hunne-, zoo gevaarlijke, onafhankelijkheid, — toch bleven
zij van het leenstelsel bevrijd en zelve in het bezit van hunne
eigene goederen , daar zij Ie kennen gaven, van geen lee«
te kunnen zeggen. Onder de goede Sladhoudeis van den
Saksischen Vorst, en laler van Keizer Ka r e l en zrjn zoon
F i i i p s , genoot Friesland inderdaad gelukkige dagen. Maar
toen de laatste z'yn gezag misbruikte en de heiligste volks-
regten aanrandde, hoe betoonden zich toen de Friezen? Zij
betoonden zich hunnen ouden volksnaam waardig, door
eenen' warmen en werkzamen ijver voor het herwinnen van
de vrijheid aan den dag te leggen, waarin zij door geene
andere provincie weiden overtroffen. Toen gold weer de
leus hunner vaderen: » om vrij ende friesck, met lijf ende
» gued, de vrijdom te beschermen en alle vreemde lands-
» heeren met gewapeuder hand eendragteiïjk tegen te slaan!"
Of waren er ouder de 420 JNederSandsche verbondene Ede-
len, uit de 17 Provinciën, niet 108 Friezen, die niet daden
toonden, goed en bloed voor de zaak der vrijheid veil te
hebben? De uilslag der zaak bekroonde dan ook zoo
groeten ijver en zoovele opoffering. In 1580 toch was de
inneming van iiet Kasteel van Z.eeuwarden door de dapper-
heid van de burgers dier stad het sein tot do aîgeheele af-
werpiug van het Spaansche juk — de dageraad der weder-
herkregene vrijheid. Geheel Friesland voigde en viel den
Koning af; — terwijl het naburige Groningen door het ver-
raad van R e n n e n b e r g gedoemd was, nog veertien jaren
lang onder de beerschappij van Spanje te zuchten. Met
regt liet men (oen den ouden en geliefden naam van vrije
Friezen wsder hooren, omdat aüeen Friesland een voorregt
g«noot, waarop geeise andere provincie zich toen'nog met
ïöuveel ruimte kon beroemen.
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Ziedaar eene flaanwe schets van den oorsprong van eenen
volks bij- of eernaam, die gegrond is op herinneringen,
waaraan de volksroem is verbonden. Schatten wij dfuu roem
onzer vaderen hoog en vereeren wij hunne daden; doch
zorgen wij dit, in onzen tegenwoordigen toestand ligt ge-
vaarlijke en ongepaste, woord niet te misbruiken: immers,
voor zooverre wij ons zelve daardoor eenige meerderheid
boven anderen wilden geven. » Der vadren glorie" (zegt
een onzer dichters) » slrekt het nageslacht tot eer!" doch
dezs eer moet ons te heilig zijn om haar als een middel tot
beleediging van anderen, iot verlaging van ons zelve en
tot laatdunkende» hoogmoed te vernederen. De kroon der
eer slaat alleen schoon op de, kruin van hem, die Uaaï1

waardiglijk weet te dragen.

Oct. 1840. W. E.

Na het schrijven van het bovenstaande kwam ons ter
hand de scbooce Levensbeschrijving van den eersten Frie-
schen Stadhouder Graaf W i l l e m L o d e w i j k van Nassau,
de laatste pennevrucht van den Hoogleeraar N.'G. v a n
K a m p e n . Wij kunnen niet afzijn daaruit het volgende
getuigenis hier nog bij te voegen, dewijl dit volkomen op
dit onderwerp sluit, en ook het oordeel van een Hollandsch.
Schrijver in dezen gansch niet onverschillig is.

» Geen volk van Duitsche afkomst was sedert onheuge-
lijke tijden zoo naijverig op zijne vrijheid geweest als het
Friesche. Niet alleen het Romeinsche juk had het spoedig
verworpen, maar ook bijna twee Eeuwen legen het Fraœ»
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kische geworsteld, en eindelijk, bij de onderwerping aan
ëëncn Koning met de Franken, toch de vrijheid des volks
in de ruimste mate bedongen. Ook toen geheel Europa on-
der het leenstelsel den armen landbouwer geene regten,
maar slechts lijfeigenschap overliet, bleef de Friesche land-
man vrij ; en die onafhankelijkheid van anderen dan van
het Opperhoofd das Piijks, de af keer van Graven , Hertogen
en Leenheeren bleef hem bij gedurende den ganschen loop
der Middeleeuwen» Maar deze vrijheid ging maar al te dik-
werf met hare" gewone gevolgen, losbandigheid en twisten
uit naijver over e!ks onderscheidene reglen, gepaard; de
.magt van den .wijsselijk ingesteiden Foteslaat (Ruwaard)
werd miskend, en Friesland was, niet minder dan hetleen-
roerige Europa, een strijdperk, waar de ontboeide, onbe-
teugelde hartstogten de grootste verwoestingen aanrigtlen.
Reeds in 1572 had dit klassieke land der vrijheid, na 80
jaren onder de Saksische en Oostenrijksche Vorsten te heb-
ben geslaan, de banier des opstands tegen den Spaatischen
Koning ontrold, en ofschoon toen de poging der Mar -
l ena ' s en andere edele mannen mislukte, had toch na den
Gendsclien "vrede het land zich bij de andere cader ver-
eenigde Gewesten gevoegd, enz, enz.



VERKLARING DER NAMEN

VAM EENIGE

gjcJ^Wtt, ^3)ü(Unljm en ^^ot^%

Friesland,,

In den vorigen Jaargang hob ik u . Geachte Lezer! eene
verklaring medegedeeld van Friesche plaatsen, uitgaande op
go. tjtrk, gaast, broek, home en veen. Dit onderwerp zal
ik thans vervolgen.

Aa beteekent water, in meest alle talen, met meerdere of
mindere verandering, als: ea, ee. ei, ie, ede, i/e, het Fran-
sche eau'enz. Deie benaming hebben vele rivieren en stroo-
men , ook plaatsen, aan grootere en kleinere wateren gele-
gen, in Nederland, Duitschland, Zwitserland en andere.
O o k met bi jvoeging van ecke le m e d e k l i n k e r s , a l s ; Aar,

Rliijn, Eems, Waal, Yssel, Elbe. Eemland is alzoo wa-
ter/and. Vanliier ook eiland, d. i. » land roet water omge-
ven." In Friesland liecft men insgelijks eenige aldus ge-
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.roemde w.Veren ei stroomen, a 's: de Do7<l<umcr-ee, de
Konnike-ec in Smallingerland, de Jî'ijde-ee 'va Tietjerksiera-
deel, de Kromme-ee in Idaarderacceel, de Suyr-ee of Zuidtr-
ee in Oosldongeradee/, vioeijende van JJokkuin noordoost-,
waarts naar Exuma-Jjl en zich in de Lauwerzee otitiüslende.
Hiertoe behooren ook de Wijmeris in M'ijmbritseradecl, de
oude Ayd en de bolle ƒ?«/;/ op -het Bildl. In Oostdongera-
deel is het dorp Æe, dus genoemd naar de vele- oudtijds om-
trent hetzelve gelegene poelen; Smallen-ee t doorgaans Smal-
n!e geheelen, eene buuit in de Grietenij SmaUinger/and,
naai' het water van dien naam; Idaard werd vroeger ge-
schreven Edawere, d. i. » de waterige waard." De dorpen
Etija, Wijns en de buurt de Lei/e, een algemeene naam,
aan vele waters gegeven, hebben vanhier ook hunne bena-
ia ing, alsmede het stadje Ylst, hetwelk van vele wateren
omringd en doorsneden is, en waar in vroegeren tijd aan het
•water de Geeuw een oud adellijk Slot geweest is, Ylestins
of' Yslot, d. i. » het slot aan het waler," genaamd. Te
Leeuwarden heeft men den JEv/al. Zoo ook in Groninger-
land de wateren de Ruilen-aa, de Onstviedder-aa, de1

Dretithsche-aa of het Horensche diep, en de dorpen Adorp
en Ptkel-aa ; in Groningen de aa-kerk en de «a poort. In
Noordholland: Edam, eertijds Yedam genaamd, naar het
watertje de Ee of Ye. In Zeeland: Bommen- ee, Zieriks-ee,
Flak-ee.

Sommige benamingen van dorpen zijn afkomstig van
stroomende waters, aîs : Ter Wispel in Opsterland van de
W'ispel, Oldtboorn, vroeger Boornga genaamd, in Vtinge-
radtel, van de Boom, Grouw, weleer Grouwergea, in Idaar-
dcradeel, va» de Grouw, Peâsens in Oostdongeradeel van de
Pedsens, ook geheeten de Dónger, vanwaar de Grietenijen
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Oost- en Westdongeradeel haren naam hebben. Zoo de
Grietenij Tfijmbritserafkel van de Tfijmerts, en XJtingeradeeî
van de Wijtringe of Wetering, of, zoo als hel vroeger ouk
genoemd werd, Borndeel van de Borne of Boom. Andere
zijn ontleend van waters, in wier nabijheid de dorpen gele-
gen zijn, als: Ried in Franekeradeel, van de Ried welke
ten [noorden des dorps naar Birtikum loopt; Oostermeer,
Suameer of Zuidermecr, Noordermeer onder Bergum van de
oost- zuid- en noordzijde van het Bergutnerrneer; Eestrum}

even als Oostermeer, aan den oostkant van hetzelfde meer,
wordt door de landlieden Easterboerrc, d. i. Oosterburen t

genaamd. Twee gehuchten, het eene ouder Suameer, hst
andere onder Eestrum gelegen , worden heide hei East ge-
noemd , omdat het eene aan den oostkant van Suameer, liet

- andere aan den oostkant van het Bergumermeer gevjudca
wordt.

Ve'e plaatsen, aan bet water gelegen, hebben het woord
xijl in den uitgang, bij vb, in Groningerland de vesting
Uelfzij! aan de, Eems; Pieterzijl, noordwestvvaarts van Vis-
vliet aan de Lauwers, het gehucht Kommerzijl en andere. In
Friesland: Ritzumazijl aan de trek vaart uaar Leeuwarden,
eene buurt, behoorende onder Veinwn en Marsum; Mun-
nikezijl, eene buurt onder het dorp Burum; de buurt iVije-
zijl onder Oosthem, en in de Grietenij lfrijinbritseradeel Zijl"
sierburen. Het woord zijl beteekent waterleiding, en is in
den zin van eene sluis in G/ oningerland, Friesland en Oost-

friesland zeer gebruikelijk In Friesland zijn : Munnekezijl
jn Kollumerland op de grenzen van Groningen; de Do.kku-
«r>er Nieuwe zijlen ten oosten van Dokkum nabij Engv/ierum,*
Ezumazijl in Oostdünçeradcel, noordwaarts vau de Nieuwe-
zijlen; 'Tcdkeztjl 'm Gaasierland; Oude Bildtzijl in de Grie—-
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tenij iïet Biidt, en verscheidene andere. Va'iliier ook do
benaming van Zijhesler , zijlrcgt, zijlpliçtig , zijlsehaitmg en
zijlroede, d. i. » hel kanaal, dat bet water naar de zijlen of
sluipen voerl."

SoiïHüige waters hebben den uitgang diep, hetwelk een
kanaal of (ene gegravrne vaait beteekeut, gelijk iii Fries-
land: het Vokkumerditp; het Koningsdiep, zoo als de
Hoorn genoemd wordt tusscheu Beetsterzwaag en Lippen-
huizen; het Caspar-Robles- of' Kolonelsdkp, hetwelk deze
fpaansche Stadhouder omstreeks het jaar 1574 liet graven
of verbeteren, ten behoeve der scheepvaart van Leeuwar-
den Kaar Groningen. Het loopt uit het liergumernieer oost-
waarts door de Grietenij Achtkarspelen, en valt bij Gerkes-
klooster in de trekvaart van Dokkum op Slrobos. feen-
woudsicrual, eene buurt onder het dorp Veenwouden behoo-
rende , heet ook Diepswal. In Groningcrland beeft men hst
SchuiUndiep, het Damsterdiep, ïiet iîiet- of Rei/diep, bet
TFinscholerdiep , het Aduarderdiep , het Boterdiep en andere.
In Drenthe Loodiep, ontspringende niet ver van Zweelo en
stroou:cude zuidelijk naar Koevordcnj het Schooncbekerdiep,
ten oosten vau Koevordcn, en het Drosiendiep t lusschen de
dorpen Slecn, O doorn en Zweelo.

Het woord wiel, beteeteuende kolk, afgrond, dieptef

wordt in Friesland gebruikt van eenjge grootere waters,
als: de groote en kleine wielen, de Langweerder wielen, en
de ringwisl in Jf'ijrnbritseradeel.

Drie dorpen in Friesland hebben den naam van iVes; iVes
ju Weddovgeraded, waaronder behoort de buurt Nesser»
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grou; Nes in Utingeradeel, met eene sluis Nesserzijl 'm den
Leppedijk, en iVes op liet eiland Ameland, benevens eem;
buurt Nes in de Grietenij Wronseradeel'. Dit woord betea-
kent : eene vochtige plaats. In andere provinciën komt die
benaming ook voor, b. v. in Ulatenes en Eemenes.

Eeoige dorpsnamen beginnen met het woord ter, gelijk
2"er Tf'ispel, Ter Oele, Ter Zool. Ter geeft zoo veelte
kennen als aan of bij, wanneer men van plaatsen spreek!.
Vauhier huis ter heide, d. i. aan of bij de heide. Behalve
de reeds genoemde , zijn in Friesland de dorpen 7"er Ilorne^
ten westen van Akkrum, op deti hoek van Zevemvouden en
TJtingtraded; Ter Kaple, d. i. aan of bij de Kapel; Ter
Band, d. i. aare of bij het regisgebied', welke de heteekenis
is van liet woord ban, band; Ter Idzerd, van hetwelk het
geslacht van I d z e r d a , dat hier eene Edele State heeft
gehad , in het noordoosten des dorps, • zijnen naam zal heb-
ben. Ter Gracht is eene buurt aan de Uekvaart van Leeu-
wùrden naar Vokkum; Groot Ter Home, vroeger Tâarlena
geiieeten, een fraai landgoed onder Bcetgum; Ter Poorte
was een Uithof te Boxum van de Kanunniken van Lidlwru
— In Groninger land znn Ter Apel, een dorp op de uiterste
zuidelijke grenzen van het District Wtsitiwolde; Ter Wvp-

ping , een gehucht, behoorende onder Onslwedde; Ter Borg ,
Ter Walslage, Ter JVisch, gehuchten onder Zeilingen, en
andere. In Drtnlhe heeft men: Ter Aert, Ter Hei/, Ter
Hole, Ter Horst, Ter Arloo, alle buurten of gehuchten ;
in Gelderland: Ter Borgh en Ter Wolde.
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Twee dorpen hebben den uitgang ig, namelijk Surig en
Harig. Het woord eg, egge, ig beteekent een' hoek, rand
zijde, eigenlijk » alles wat eene scherpe zijde heeft," b. v.
de scherpe zijde van het mes, in het spreekwoord egofreg.
Surig is bij verkorting vooi- Zuider-ig, d. i. dus Zw.derhoek;
het ligt in de Grietenij IFonseradeel, in een' hoek van den
zeedijk, ten zuiden van Harlingtn. Harig is een hoog lig-
gen I dorp in Gaasterland. Haar, hare geeft te kennen » een
eenigzins booger en verhevener land , dan bet omliggende."
Hiertoe behoort ook de naam van de Stad Tf^orkum, eertijds
Woudrkhad en Waldrichem geschreven, zarnengesteld uit
wold, woud, ich, hoek, en hem, woonstede of buurt, en
beteekenende dus » de woonstede of buurt aan den hoek
van het woud of van de wouden." Vandaar insgelijks de
naam van Noord-eg oi Noordkant te Hinlopen.

Eenige plaatsen gaan uit op e«d, als gelegen aan het einde
of de grenzen van zekere streek, gfelijk Jf^oudsend, als
zeide men : het einde der wouden. Zoo ook Opeinde, veelal
Smallingerpein ge oemd, in Srnallmgerland. Harkema-
qpeinae in Achikarspelen, waaronder behoort Buweklooster,
in de dertiende eeuw gesticht door B u w e H a r k e m a ,

wiei'S broeder G e r k e , twee jaren, vroeger, in 1240,

stichter was van Gerkesklooster, thans een dorp nabij de

trekvaarl van liohkum op Strobos. Oosterend is een dorp
in Hennaarderaded; Zwaagwesleinde 'm Dantutnadetl. Jf^ons
«f Woldens, waarvan de Grietenij Wonseradtel of Wolden-
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-.serai&el haren naam heeft, iss » het einde van het woiu!."
Vroeger was hier veel bosch. Vg. de zoo even gegevene
verklaring van IVorkum, ook in Womeradeel liggende.

Het zoo even gemelde Zwaagwcsteinde, ook Weste?-eind
en Kollunierzwaagwesleinde genoemd, herinnert mij de dor-
pen, welke uitgaan op zwaag, hetwelk waarschijnlijk eece
buurt heteekent, waar veel gras- of weiland gevonden wordt.
Lange- er: Korte-zwaag zijn dorpen in Opsterland'; Horn-
sterzwaag in Scholenand; Bcetsterzwaag in Opslerland;
Boornzwaag in Voniawerstal, aan de Langweerder wielen;
Kollumerzwaag, een dorp in Danfumadecl; Snikzviaag in de
Grietenij Haskerland. Snik beteekent schip. Vanliier ook
Snakkerburen, d. i. schipburen, eene buurt, J / + uurs van
Leeuwarden gelegen aan de oostzijde der JEe of trekvaart
naar Dokkum, en behoorende onder het dorp Lekkum, In
Groningen worden de jaagschuiten snikken genaamd'

A. WASSENBERGH.

(Het vervolg in den volgenden jaargang.)
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BALLADE.

Bij d' afgang van een berg, waar niets dan distels groeijen,

Xjigt nog een bouwva], dien de winden woest doorloeijen.

Wijl 't slanggebroed er sist, en gier en raaf er krtjscht.

Eens deed me een herderskiud 't verhaal dier streek bekomen,

En ik vertel bet weer «aar 't geen ik heb vernomen,

Nu 't in mijn nedrig lied onopgesierd verrijst.

Daar leefde , in vroeger lijd, een burgtlieer, norsch van wezen ,

Waarop de gierigheid als zielszuclit stond te lezen ;

Hij gaf geen kruimel broods aan d' armen bedelaar

Die voor de burgtpoort zat, luid smeekende om erbarmen,

Maar wees den lijder af; hij bad geen oor voor armen,

En de armoe liet den vrek iu 't eind bevrijd van haar.

• *) Wie iets nopens den vervaardiger dezer Ballade
wensebt Ie welen, welke een eenvoudig hakker docti een
der grontslc Fransche dichlers is, verwijs ik naar bladz. 91
e. v. mijner Luimige ere Ermtige Geäachten, uitgegeven bij
L. E, B o s c h & Zoon te Utrecht.
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Zelfs ie den onweersnacht, wanneer 't langdurig wakeu
Door 't venster henen scheen op de ijzren tralie-staken,

Liet hij geen zwerver in, die, bij het zien van licht,
Zich streelde niet de hoop van daar-te kunnen rusten;
Maar ach! zijn beê verwoei, geen antwoord mogt hem lusten ,

Slechts 't aaklig hondgehuil was 't eenigst slotberigt.

Eens kwam, te middernacht, een vreemdling derwaarts treden
Met onheilspellend oog en forsch gespierde leden ,

Terwijl zijn golvend haar langs breede schouders vie!;
Zijn voorhoofd, hoog en trotsch, doorploegd met rimpellagen,
Scheen heel het eeuwental van 't wereldrond te dragen,

Gelijk de piramied aan de oevers van den Nijl.

» Och burgtheer," sprak de man, » och doe de poort ont-
sluiten ,

Î> Neem mij meedoogend op, 't is nacht en 't stormt hier
buiten,

» Het woudgeboomte schudt bij 't woeden van d'orkaan ;
» De scherpe Noordewind loeit snerpend door de rotseo,
» En de ij sgang van het meer stuwt voorl met krakend boîsen ,

» Mijn ligchaara rilt van koû, ach! Saat mij niet vergaan."

Een donderende stem riep ruw : a wie durft mij storen
» In 't middernachtlqk uur, wie durft zich hier doen hooren ?

» Ga heen! en gaat ge niet, dan zend ik fluks mijn knecht,
» Die u vermoordt, en 't schurltig lijk zal hijschen
» Voor d' ingang mijner buig, om raaf.en gier te spijzenj

» Ga heen, gij bede'dief! verachtlijk zijt ge en slecht."

» Vergeef het mij, mijn beê is nioogiijk onregtvaardig,
12



178

» Maar eer ik 't dorp bereik, dit weet gij is loofwaardig,
» Verzink ik in de sneeuw, vergaard in menig kuil, ,

» En zie mijn dieibre vrouw en hipders nimmer weder _—
» Och ! lag ik slechls mijn hoofd ir.\ uwe schaapskooi neder . . ,

» Gun mij uw hondenhok . , . . " » Ga heen! gij maakt het
vuil."

Toen sprak de bedelaar, liet hoofd omhoog geheven,
Wijl enkel vuur en vlam zijn vreeslijk oog ontzweven:

» Ik ben geen bedelaar, neen! 'k ben een niagtig heer,
» En wil, trots uw verzet, geen gast, maar gastheer wor-

den;"
» Ha! gij een magtig lieer, een heer van rooverjiorden,

» Want spreek: uw leen?" » Is de aard!" » Uw naam?"
» De ramp — kuiei neer!"

En even als een uil de vaal gevlekte vlerken
Ontplooit, cm rouw en ramp te meiden en te werken.

Zoo spreidde hij iu eens zijn sobreii mantel uit,
Stampvoeiie met geweld op de ingektonipcn aarde,
Die sicb weldra omsloot en fluks een onweer baarde,

Waarin de geest verdween bij 't aakiigst weegeiuid.

Sinds zit de burgtbeer stom op d' ingestorteu toren;
Zijn dochter werd onteei-d, zijn zoon lieefc hij verloren

In 't bloedig tweegevecht, en slroopers, wild en wreed,
Vermoordden ui zijn voik, vernielden muur en scbansen,
Er. sleepten hem , doorboord van huurce scherpe lansen,

Kaar 't vochtig kelderîiol, waar 't ougcdiert hem vreet.
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En sedert dit geval verbleekten steeds de trekken
Van ieder wreed baron, die 't puia den grond ziet dekken;

De tijd zelfs spaart het oord in wat het schriklrjks heeft;
Het geitje schroomt het gras der bouwval af te bijten,
Daar, waar de herder 's nachts den grond hoort openspisj ten.

Terwijl men 't nog den naam van 't Slot des beedlaars geeft.

Naar het Fransch ISJ. H. D£ GÄAAFF.
van J. Reboui.

VI
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Wie zweeft, als de lente, zoo vrolijk daarheen,
Als weet bij geheel van geen zorgen ?

Zijn kleed golft zoo los om de jeugdige leen,
En is de dag weer daarhenen gegleên,

Dan roept hij, verlangend naar morgen; » m o r g e n ! "

De Jongling ! — zijn kleed is het lagchende groen,
Als kleur van de hoop. — Geene zorgen,

Voor volgende dagen, vertragen zijn spoên.
't Verleen is vergeten, en vrolijk en koen

Boept hi j , weer verlangend naar morgen: » morgen! ' "

Dra zijn hem die dagen, te schielijk, ontvloôn.
Ras mengt met de vreugd zich het zorgen.

Zijn' hoop wordt verijdeld, en iasler en hoon
Vergallen zijn' vreugd', bleeken 't rood op zijn koon.

Nog roept h i j , weer hopend op morgen: » m o r g e n ! "

De zomerzon blaakt hem met brandenden gloed.
Thans kent liij geen' vreugd', zonder zorgen.

Vaak geeft hetn liet leven slechts bitter, voor zoet.
Vervîoôn is de vreugde van 't jeugdig gemoed.

Maar nog roept hij, hopend op morgen: » m o r g e n ! "



18Î

't Is herfsttijd! — o De oogst baart tocli heerlijke vrucht.!

Wat oogst hij ? — Slechts knellende zorgeu.
Met het groen, is de hoop schier geheel hem ontv'ugt.
Nog blinkt er één lichtstraal , nog hoort men één zucht

Der hop e. — Flaauw klinkt zij nog : »ju o r g e n ! m o r g e n!"

Maar 't harte vindt geene voldoening op aariî.
Steeds mengen met blijdschap zich zorgen.

Wat geurige bloemen de lente ons ook baart i
Wat vrucht men, in zomer of herfsttijd, vergaart!

De mensen roept, steeds strevend naar morgen : « m o r g e n ! "

Het oog is verduisterd ! De kracht is verzwakt!
De kruin is verzilverd, door zorgen.

De bloem is verwelkt! hare steel is geknakt!
De storm heeft den eik ter neder gesmakt! . . . .

Nog ruischt, in zijn loover, het: » m o r g e n ! m o r g e n ! "

In 't eind rust de slerfling, in 't sombere graf.
Ontslagen van moeite en van zorgen.

Geen traan droppelt, van zijne wangen, meer af;
Want*... vreugde en verdriet ?]. . . Zij versloven als kaf!

Maar 't ruischt langs de graven nog : » m o r g e n ! m o r g e n ! "

Dáár, daar eerst! is 't hart van den sterfling voldaan,—•
De vreugde is dáár rein, zonder zorgen.

Van het kaf wordt gescheiden liet heerlijke graan.
Dáár rijpt het, beschut tegen 't woên van d' orkaan.

Dáár sterft het verlangen naar morgen : » m o r g e n ! "

Wolsum d840. H. VAN BSRKUK..
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N A D E R E N D E R L E N T E .

Weikom , welkom, eerste bloempje !
Dat uit 's aardrijks schoot ontspruit.

En 't eeïivoudie; teeder kelkje
Voor de nsiddagzon ontsluit.

Schoon de nachtvorst u moog schaden,
't Vroeg verwelken cog Bespoedt;

Ja u vaak, van 't eenzaam plekje,
Onbespeurd verdwijnen doet.

Toch kan 't doel van uw' bestemming,
Bloempje ! niet verloren gaan.

Want , uw vroeg op aard ontkiemen,
Meldt de komst der lente ons aan!.

Zwijgend meldt gq 't dra ontsluiten
Vau des aardrijks voorraadschuur,



En verkondigt slil ds goadliesd
"Van den Schepper der natuur!

Die, wat in 'i begin der schepping
Door Zijn' hand werd voortgebragt,

Onderhoudt en birjît regeren,
Tot in 't laatste nageslacht.

Die j als Vader in den Uemel,
Aller inenschen Sot beschikt;

En de maai van ieders vreugde ,
Maar van ieders smart ook wikt.

Die ons voor geluk wil vormen,
Door de vrees yan Zijnen naam!

En ais bron van licht en leven
Voor dien heilstaat maakt bekwaam.

Die zoo liefd'rqk als alinaglig,
Ons wil leiden aan Zijn hand,

Langs den korten weg des levens,
Naar een beier vaderland.

Die . . . . maar waar gaan mijn gedachten?
Bloempje! zoo veel leert ge ons niet.

't Is een' Heilige Openbaring,
Die dees schat van kunde ons biedt.

Zij leert ons den Schepper kennen,
Den Bestuurder van 't Heelal;

Die ook in den dag der dagen
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Goed en kwaad vergelden zal.

Mogt ik aan dien dag steeds denken,
Zonder wroegiDg , angst of pijn;

En 't herlevend lentebloempje
't Beeld van mijn' verrrjz'nis zijn!

Leeuwarden. A. v. S.

†$3X$(iU.

Als u geen' lastertong ontziet,
Zoo moet gij naar geen' reden vragen;

De slechtste vruchten zijn het niet,
Waaraan de wespen knagen.

Naar BURGER. A. W.



Hfntwbü en ^ifiUm.

J j j r n e s t is schijnbaar arm, hij echter noemt zich rijk.
» Hoe!" zegt A v a a r » E r n e s t ! en waar zijn dan uw'

schatten ?"
E r u e s t a s .

Uw' somb're ziel, A v a a r ! zal moeij'lijk zulks bevatten;
Mijn rijkdom, immers, is aan d' uwen ongelijk.
'k Leef vreedzaam, ruim voor mij, los de oude schulden af,

Die mij en ieder brave, ondanks ons zelf, bezwaren;
Ik zet, om alzoo voor de toekomst op te sparen,

Op woeker nog iets uit van 't geen G o d s liefde ons gaf.

A v á r u s.

Maar zeg me, E r n e s t ! waarin uw' welvaart dan bestaat.
Gij hebt noch land, noch zand, noch fondsen , noch papieren ,
Noch midd'len, om uw stulpje, uw woning te versieren;

Zelfs steekt ge, en'vrouw en kroost, in 't nederigst gewaad.
Gij eet̂ , o ja! maar toch geene uitgezochte spijs;
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Op 'L best moog' reombescuuit uw'feesldisch vrolijk maken,
tin brood en nietig bier; dat mag wel niemand smaken ,

Die rijk wil zijn, en 's levens zoetheid stelt op prijs,

E r n e s t u s »

Al wat gij zegt schijnt waar , maar hoor mijn' reed'nen aan :
Gij kent de midd'Ien niet, waaruit mijn' renten vloeijen.
Waaruit mijn' iondsen, dag aan dag, in welvaart groeijen.

Rijk l)eu ik wis, en 'k weet, dat "gij dit toe zult staan. —•

Hoor! gij kent mij reeds sints jaren,
En gij weet dus ook, raijü vriend!

Dat, door zuinig zijn en sparen,
Stulpje en tuintje zijn verdiend.

In dat stulpje — wel tevreden —
Klopt mij 't hart voor gade en kind :

'k Dank voor 't gister, juich bij 't heden,
Bid voor 't morgen, eer 't begint.

Naauwgezet in het verrigten
Van de vastgestelde taak,

ïs 't vervullen mijner pligten",
Mijn genoegen en vermaak.

Als ik 's morgens fîîomeelen,
Bij liet krieken van den dag,

Onder 't bladgewelf zie spelen ,
En \XAV' zangstem liooren mag;

Als de leeuw'rik , onder 't vliegen,
G o d door 't orgelkeeilje dankt,

Spreeuw en muschje op takjes wiegen,
Waar liet lagchend kersje aan hangt;
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Vi nkjes in de linden paren,
't, Muschje tjüpt op 't rieten dak,

Zwaal'wen vliegend mugjes garen ,
't Cijsje "springt op 't wijngaardrak;

Als de kwartei op den akl.er,
Waar het voedzaam koren wast.

Slaat, terwijl het eendje, wakker.
In het'spieg'Jend beekje" piaschtj

Gans en Zwaan de zilv'ren pluimen,
's Nachts bedaauwd , met slof bemorst,

Wasschen, en den stroom doen schuimen,
Golven voor de fiere borst;

Duif en doffer 't kot verlaten,
Pul en kiekectjes het nest,

Eksters in den boomgaard praten,
Hoenders graven in den niest;

Dan ook roept mij 't haantje aan d' arbeid,
En ontwakend, dank ik G o d ;

Want Zijne almagt, liefde en goedheid
Schenken zieisrust in mijn lot,

Vrede Go ds mag mij bezielen,
Als, in 't plegtig laorgenmir,

Gade en teîgjes om mij knielen.
Voor den Schepper der natuur.

Vader, op zijn stokje steunend ,
En — o schal, dien 'k hoog waardeer! —

Moeder, op haar krukje leunend,
Buigen ook met ons zich neer.

O! dan vindt de mond geen' klanken,
Om 't gevoel van 't vol gemoed

Uit te storten, 't Bart moet danken ,
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't Klopt dau vrolijk : » G o d is goedï"
Lisp'iend smeekt de mond G o ds hoede,

En zijn' zegen voor den dag. —
Hij is rijk, die, zóó te moede,

't Daglicht weer aanschouwen raag. —
3S7u kan 't morgenbrood oos sterken;

Elk gaat vrolijk aan ziju' taak ;
Lustig vaagt men aan met werken;

Pligtvervuüng is vermaak,
's Avonds afgetobt en moede,

Smaakt weer 't zwaar verdiende brood;
Rusten we , op G o d s zorg en hoede,

Zacht, als 't kindje in moeders schoot.
Ligchaamsrust en zielsverkwikking

Is de vrucht uit zulk een' grond;
Want geen droombeeld van verschrikking

Waart om onze sponden rond.
Zoo verloopt dan 't zestal dagen,

Waar Go ds wi!, in noeste vlijt;
Bustdag "wordt met vriend en magen,

Aan Zijn' Iteii'ge dienst gewijd.
Dan klinkt door zijn tempeldaken

Ook ons dankgebed omhoog.
Schuldloos mogen we ons vermaken

Voor het alziend vaderoog.
Dáár wordt ware rust genoten,

Waar geen zelfverwijt van schuld
(Vrucht uit naberouw gesproten)

's Levens kroes met alsem vult.
Opgebeurd, verkwikt, bemoedigd,

Wordt, met frissche en nieuwe kracht,
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De arbeid weer hervat, bespoedigd
Dag en 'week ten eind gebragt.

En zoo gaat het, dagen, weken,
Maanden, jaren altijd door,

Vlijt baart zegen : onbezweken
Wand'Ien we immer 't zelfde spoor.

Schaam'le of rijke, slaaf of koning,
Hem wordt 't hoofd met heil gekroond,

In wiens hutte of vorstenwoning
Liefde heerscht, en eendragt woont. —-

Ik mogt dan ook zoo veel winnen
Dat mijn' nooddruft werd voldaan.

Zie, A v a a r ! als we ons bezinnen,
Immers 'k heb genoeg daaraan.

En lost hij geeue oude schulden,
Die behoeftige ouders voedt,

Die voor 't kind den pligt vervulden,
Dien de zoon weerkeerig doet ? —

Zie, mijn vriend! ei zie dien grijzen
Vader, en die dierb're Best,

Die gerust den weg ons wijzen.
Waarvan hen nog de eindpaal rest.

Disch en sponde met ons deelend,
Is hun taak weldra vervuld.

Voor mijn hart is 't denkbeeld streelend:
^Too betaalt een kind zijn' schuld.

Eenmaal, in den bioei van 't leven,
Viel hun dropp'lend zweet voor mji

Thans mag ik hun 't mijne geven;
Op mijn zwoegen rusten zij. —

En wien houdt gij nu voor kloeker ,
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Hein , die aardschcn schat beoogt,
Die naar winstbejag en woeker

Immer handen strekt en poogt,
Of wel hem, die in zijn leven

Iets van d' eigen nooddruft spaart,
En, door christlqk uit te geven,

Rent' voor 't eeuwig leven gaart?
'k Weet uw hart kiest ook' het tweede;

Nu, dat is mijn intrestboek.
Wraak dan niet, dat ik daarmede

Schatten voor den hemel zoek ,
Die geen mot en roest verderven,

En geen dief ons ooit ontrooft.
Zóó toch woek'rend, is, na 't sterven,

Hemelrijkdbm ons beloofd.

Zóó dacht E r n e s t , en zijn wandel
Was aan 't hart'hjk woord gelijk,

Bijbeltroost en Christenwandeî
Maakten d' armen E r n e s t rijk. —

W esthem. II. A. VAISÎ RINGH.





£j\e ginds een man van veertien jaar;
Hij ziet er deftig uit;

Hij rookt alsof hij veertig waar',
En kaartspeelt als eea guit,

Hij drinkt zijn' borrel; — ziet niet zuur;
Maar 't staat hem eenmaal zeker duur:

Vroeg rijp, •— vroeg rot»
Vroeg wijs, — vroeg zot.
Veracht, — bespot
Wordt wis zijn lot:

Hij zondigt tegen God! —

En zij , —- die vrouw van dertien jaar,
Ei! zie 't oudwijze nuf

Ontvangt visites kant en klaar ; —
Zn bikkelt zich niet suf.

Haar tred is fier als de oude maagd.
Die gaarue nog eens werd gevraagd.
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Vroeg rijp, — vroeg rot.
Vroeg wijs, — vroeg zot.
Veracht, — bespot
Wordt eens haar lot:

Zij zondigt tegen God! —

Bejaarden ! dan zijt gij vast mis.
Droomt gij van de ouden tijd ?

Wenscht gij uw' jeugd terug ? — Gewis
Heeft die u 't meest verblijd.

Ik vraag intusschen zonder schroom s
Gaat ouderdom nu ook door stoom ?

Vroeg rijp, — vroeg rot.
Vroeg wijs, — vroeg zot.
Gij! — onbespot.
Hebt beter lot, —

Zijt dankbaar jegens God.

S. L. BRUG.


