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AAN DE.\T ZEVENDEN" JAARGANG

YAN DEN

FRIESCHEN YOLKS-ALMANAK.

^ riesche Almanak ! wees welkom I
SSceds zeven jaar begroet; —
Nn dat getal ligt zegen,
ba« 'k wensch dat op uw wegen
Oiteeds voorspoed XI ontmoet'!
civiliseer nog langer
tg et kroost van Friso's grond; —
bln geef aan deugd en zeden
y\ oor menschenheil beneden

't Onschatbaarst schoon verbond!
ts aat vrij verwoesting woeden; —
PU an 't zijn , — blijf fier bestaan !
Cnchoon stormen 't al beroeren,—
K l zien rve ons veel ontvoeren, —
t*< oon Frieslands heldendaan!
^ aak alle Friezen blijde ,
\t<an elk beveel 'k uw lot.
iaja tienmaal zeven jaren,
fv Is wij zijn heengevaren , —
j ^ week dan nog heiig tnot! —

Harlingen, 1841. S. L. B H B » .
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YERJAARDIGEN

VAN HET

Gebi
19 Januari}. Anna P a u l o w n a , Koningin der Ne-

derlanden, geb. Groot-Vorstin van Rus-
land. . . . . 1795

1 Februarij. L o u i s a A u g u s t a W i l h e l m i n a .
Am al ia, Prinses van Pruissen, Gema-
lin van Prins Frederik. . • 1808

19 Februarij. Wi l len i F r e d e r i k Paul Alexan-
der Lö de wijk, Prins van Oranje. 1817

28 Februorij, Wi l l em F r e d e r i k Ka r e l , , Prins
der Nederlanden. . . . 1797

8 April. Wi îhe l ra ina Maria Soph ia
Lou i sa , Dochter des Konings. 1824

9 Mei. Wilhelmina F r e d e r i k a Louisa
C h a r l o t t a Mar ianne , Gemalin van
Prins Albert van Pruissen. . 1810

13 Junij. WJIlem F r e d e r i k H e n d r i k ,
derde Zoon des Konings, . ,



3.7 Junij. S o p 1» ia 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. . . 1818

6 Julij. W i l h e l m i n a F r e d e r i k a A n n a
E l i z a b e t h M a r i a , tweede Dochter
van Prins F r e d e r i k. . . 1841

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
Konstanti jn Nikolaas Michael ,
tweede Zoon des Konings. • 1819

5 Augustus. Wi lhe lmina F rede r ika Alexan-
dr ina Anna Lou i sa , Dochter van
Prins Frederik. . ä . 1828

22 Augustus» W i l l e m F r e d e r i k N i k o l 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 K a r e l H e n d r i k , Erf-
prins van Oranje. . . 1840

6 December.Wi 11 em II. Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog
van Luxemburg, enz. enz, en?.. « 1792



Is9 il r ij % ü ij n.

H e t j a a r n a d e g e b o o r t e o n z e s H è e r e n J . C . . . . 1 8 4 2

G r i e k s c h e J a a r t e l l i n g . . . . . . . . . . . 7 3 5 0

W e r e l d s c h e p p i n g , n a a r o n z e t l j d r e k e n i n g . . . . 5 7 9 1

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 3

S e d e r t d e n Z o n d v l o e d . . . . . . . . . . . 4 0 3 5

D e J u ü a a n s c b e P e r i o d e « . » . « . 6 5 5 5

D e s t i c h t i n g v a n R o m e . 't 2 5 9 5

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 l . . . 1 2 5 8

D e 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 7

N 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 6

N 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 » . . • . 6 5 -

N a d e u i t v i n d i n g v a n b e t K o m p a s 5 8 2

N 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 9

S e d e r t d e H e r v o r m i n g . . . . . . . . . . . 3 2 5

S e d e r t d e U n i e v a n U t r e c h t . . . . . . . . . 2 6 3

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

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 e n o f n i e u w e n st i j l 2 6 0

N a d e A k a d e m i e s t i c h t i n g v a n F r a n e k e r . . . . . 2 5 7

N a d e n M u n s t e r s c h e n V r e d e , , . . , . . » 1 9 4

K a d e o j . ' i ' ig t ing d e r M a a t s c h a p p i j : toS n u t v a n ' t A l g e m e e n 5 8

N a d e v e r e e n i g i n g v a n N e d e r l a n d m e t F r a n k r i j k , , 3 2

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 , . . ; . . . 2 9

N a d e n s l a g b i j W a t e r i o o . . . . . . . . . 2 7

H e 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 6

N a d e n a f v a l v a n B e l g i ë . . . » » . . . . . 1 2



BE JAARGETIJDEN.

De Lente begint den 21 Maart, 's morgens 0 uur 25 roiu.
De Zomer begint den 21 Juni) , 's avonds 10 uur 35 min.
De Herfst begint den 23 Septemb, 's voorm. 11 uur 40 min.
De Winter begint den 22 Decemb. 's morgens 5 uur 10 min,

• QUATËRTEMPERS.

De eerste den 16, 18 en 19 Februari);
De tweede den 18, 20 en 21 Mei.
De derde den 21 , 23 en 24 September.
De vierde den 14, 16 en 17 December.

CHRONOLOGISCHE CIRKELS.

Het
De

Guldengetal
Zonne-Cirkel •

De

19.
3.

Zonda:

De
De

;sletter

Roomsche
Epacta .
B.

Indictie
» • *

15
18

BEWEEGLIJKE FEESTDAGEN.

Septuagesima . . . . 23 Januari] •

Kleine Vastenavond . . . 6 Februari}.

Aschdag . . . . 9 Februari] .

Groote Vastenavond . . . 13 Februari).

Paschen . . . . 27 Maait.

Christus Hemelvaart . . . 5 Mei.

Pinkster . . . . 15 Mei.

H. Drievuldigheid . . . 22 Mei.

H. Sacraiîientsdag . . . 26 Mei.

KnvsvM. licffiig . . . . 14 Septemb.

Eerste Advent , , . « 27 Novemb.

De achterwinter of vleeschtijd duurt 6 weleen en 1 dag.



JOODSCHE FEESTDAGEN.

NIEUWE -MAANS-FEESTEN.

Schebat . . . . 12 Januarij.

Adar . . , , . 11 Februarij.

Nisan . . . . . 12 Maart.

Jair . . . . . 11 April.

Sivan . . . > , . 10 Mei.

Thammuz • . . , 9 Junq.

Ab . . . . . 8 Juli;.

Ellal . . . . . 7 Augustus.

Thiszri . . . . 5 September.

Marchesvan . . . . 5 October.

Chislieuw . . . , 4 November,

ï h e b e t h . . . . 4 December,

A%

Hester (Vastendag) ; .
Purim (de loting van Haman) .

Pascha . . . »

Pinkster . . . .

De moeming van Jeruzalem .

De verstoring van Jeruzalem .

Nieuwjaar . . . .

De moord van Gedaljah . •

De groote Verzoendag . .

Loolhultenfeest . . .

Vreugde der Wet

De vernieuwing des Tempels .

De belegering van Jeruzalem .

23 Februarij.

24 Februarij.

26 Maart.

15 Mei.

26 Junij.

17 Julij.

5 Sep temb , 5603.

7 »
14 »
19 »
27 »
28 November.
13 December.



E K L ! P o E K.

In dit jaar zullen er 5 Eklipsen of verduisteringen op den
Aardbol kunnen gezien worden ; als : 3 van de Zon en 2
van de Maan ; waarvan i van de Zon en i van de Maan
bij ons zuilen te zien zijn.

De eerste van de Zon den 11 Januarn', zijnde eene ring-
vormige verduistering, bij ons onzigtbaar, maar is te zien
in het zuideiqke gedeelte van de Atlantische- en Stille Zuid-
zee tot aan de Zuidpool iu Patagonië, Vuurlaiid en de Kaap
de Goede Hoop. Op welke laatste plaats de Zou bijna lOf
duimen zA verduisterd worden.

De tweede van de Maan, den 26 Januari) , bij ons ie zien,
en in geheel Europa, Azië, Nieuw-Holland eu het oostelijke
en midden gedeelte van Afrika. Bi] ons is het begin's avonds
te 4 ure en 40 min. !5 s e c , hel midden te 6 ure 6 min.
37 sec en het einde te 7 ure 32 min. 50 sec. De maan zal
ruim 9§ duimen over de noordzijde verduisterd worden.

De derde van de Zon, in den morgenstond van den 8
Juli], zijnde eene groote verduistering, bij ons te zien, en in
geheel Europa, Azië, het noordelijke gedeelte van Afrika,
Nieuw-Guinea en het noordelijke gedeelte van Nieuw-Hol-
land. Bil ons is het begin des morgens Ie 5 ure 12 min. 11
s e c , het muilen te 6 ure 8 min 54 sec en hel einde te 7
ui e 5 min. 37 s e c , ware tijd; voor de middelbare tijd voege
men hier 4 min. 40 sec. bij, üe Zon za! bij ons bijna 9 |
duimen verduisterd worden.

De vierde van de Maan , den 22 Julij , bij o72s onzigtbaar,
en is ie zien in het cmMenke gedeelte van Az-n ISieuw-
Ho land eu op al de eilanden dje to! Auslrahe belinoien,
vcniers in Zuid Amerika en in eengroot gedeelte van Nocrd-
Aïtiurika en in de Sliile- en Groote Zuidzee lot aan de Zuid-
pool. De Maan zal bijna 3§ duimen verduisterd worden.

•Oe vijfde van de Zon, den 31 December, zijnde eene
ringvormige verduistering, bij ons onzigtbaar, maar is ie
zien in Zuid-Amerika en in den Grooten Oceaan. In Peru
zal men de verduistering liet grootste en ringvormig zien.
Het begin van de aîgemeene verduistering is naar onzen lijd
's namiddags te 4 ure 31 min., het midden 's avonds te 7
ure 23 min. en het einde te 10 ure 21 min.
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k'S ü A II îj", Louwmaand.

Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

Nieuwjaar. Hector van Bouricius gest, 1646
S Dekama gestorven, 1558
H Bouricius gest. te Franeker, 1C36
Felle brand te Stavoren , 939
Begin van den harden winter van het jaar 1740
B. 3 Koningen Overstrooming in Fries!. 1220
Galilei ontdekt da wachters van Jupiter 1610
Slavenhandel bij de Franschen afgesch. 1817
rfe Post Epiphania. St. Juliaans vloed 1164
Koppermaandag. Overstroom, in Fries!. 1610
Sibr. Lubhertus gestorven, 1625
Hero Ockinga gestorven, 1587
Het Adiniraüteitshuis te Harlingen verbr. 1771
Verbond van Leeuwarden met Arenberg 1567
Pruisen tot een Koningrijk verheven , 170')
Ie Post Epiphania. Maiceilus vioed, 1219
Jacobus Vooi'da geboren te Hnrlingen, 1698
Willem V vertrekt naar Engeland, 1795
Reeiira. m. paard en slecie v. Slav, n. Eiikh.1740
Albert van Ëginond door de Friez. versiag. 1168
li»o Gaiaiiia vermoord to Bolsivard, 1492
Hem1. Scholanus gestorven, 1603
Septuages. De Oidehoofslec kerk ingesiort 1579
Willem I en andere Edel. door A!va inged, 1568
Will. Il Graai' v. Holl.doorde Friez. ged. 1255
Coinmit'é van Herstel ie Leeuwarden, 1796
Beru. Fullenius gestorven , 1657
Graaf Willem II door de Friezen verslagen 1256
Unie van Utrecht, 1579
Sexagesiir.a. Munstersche vrede, 1648
T. van Aylva gestorven , 1705

BU maandag den 3 , 's avonds 11 uur 32 min. in de Wocgsrli..
M. dingsd. den 31 , 's av.4 u. 39 ra, i. d, Steenb. Z • Ekl. ODZ.
K. dingsd. den 18, 's avonds 9 uur 24 min in de Kam.
M. woensd. d. 26, 's ay. 6 u. 13 in. in de Leeuw M.-Ek. zigtb,

in in den /ƒ aiantan , dm 20, op te 7 uur 54 min, onder
te lp uur 6 min.



I 
D

at
. 

j

I
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

. 14
15
16
17
18
19
20
2!
22
23
24
25
26
27
28

L.
N.
E.
V
fa

FE
Dagen

der
Maand.

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

M. woensd
M. donderc
K. vrijdag
M. vrijdag

in in de f

B il U A R ÏJ, Sjprokelmaand.

Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

Cunerus Petri komt te Leeuwarden,
Maria Lichtmis. Aardbeving in Nederland
Graaf Wiilera valt bij Hindelopen in Friesl.
Watervloed,
Het kasteel te Harlingen overgegeven,
Kleine Vastenavond Sixtus^IIetonïema geb.
Burgwerd geplunderd.

1570
1602
1398
1825
1580
1533
1580

DeR K Geestelijken verlaten Leeuwarden 1580
Aschd. Spanje verb. d. 'kooph.met Nederl.
Festus Hommius geboren ,
Herstel van de Representanten,
Prinses Anna Gouvernante gestorven,
Gr. Vastenav. Will. III wordt kon. v. Eng
Juwsma-Stale te Wirdum verbrand,
Cunerus Petri gestorven,
Quatertemper. Verschrikkelijke watervl.
Storm en watervloed in Friesland,
Quat. J. M. Baljée gestorven te Batavia,
Quat Jo.Phocylides geboren te Holveerd,
Reminisc. Overg v.Gorinch a d. Bondgen.
Einde des strengen winters van
Aanv. der sticht, van h. Blokliuis te Leeuw
IJ. van Aitzema gestorven te 'sGravenhage
St. Matthcus. Gr. Bertolf gestorven ,
S. Strjl geboren te Harlingen ,
E, A Borger geboren op de Joure
Oculi. A Ypeij gestorven te Leiden
Zeeslag bij Portland,

1599
1576
1796
1759
1686
1515
1580
1164
1230
1823
1618
1814
1838
1499
1669
1528
1731
1784
1820
1653

. den 2, 's morgens 10 uur 50 m. in de Schorp.
. den 10, 's midd. 12 uur 18 min, in den Waterm.
den 18, 's middags 12 uur 5 rain in de Stier,
den 25, 's morgens 4 uur 39 min. in de Maagd.

risschen, den d9, op ie 7 uur 4 mm , onder te
4 uur 56 min.
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H Â A 11 T , Lentemaand.

Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

Sonoy. neemt Stavoren in ,
Gustaaf III vermoord door Ankarström,
J. Huidekoper geboren te Berlikum .
Lalain te Leeuwarden ingehaald,
C. Stapert gestorven te Spiers,
Laetare. R. Koopinans geboren ,
Edo Neuhusius gestorven ,
Willem V geboren 1748; wordt Stadhouder
Aanvang v. het schrikbewind in Frankrijk
R. Dodonaeus gestorven,
Almenum verbrand,
üe Graaf van Oostervant belegert Stavoren
Judica. Ulr. Huber geb. te üokkum ,
&arel II verklaart den Staten den oorlog,
riendrik Casiinir II gestorven ,
Dasper Robles gevangen genomen,
M. van Coehoorn gestorven te 's Gravenh,
I. Bosscha geboren te Leeuwarden,
iroote Pier overwint de Saksen bij Hoorn

Palm. Zond. B. Bekker geb. ïe Tvletslawier
Aiva eischt den tienden penning,
Vlugt van Hugo de Groot uil Loovestein
)e Socinianen nit Friesland verdreven ,

Jïritte JJonderd.S J Brugmans geb .t Fran.
G. Trrijd. M.Boodsch Hendr. Casimirgest.
?raneker begif't met 200 morgen Bildtland

PjiscjfiEN. Prins Maurils verov Geertruid,
Tv/. PAJSB. Aardbeving op Java ,
W v.ZiiijI.v.Nijevelt, Gouv.v.Friesl.gest.
Ontdekking van de Kaap de Goede Hoop
Arjen Roelofs geboren ,

1581
1792
1766
1578
1573
1770
1633
1766
1793
1585
1515
1398
1636
1665
1696
1577
1704
1755
1515
1634
1569
1621
1662
1763
1696
1501
1593
1818
1840
1486
1754

i. vrijdag den 4, 's morgens 1 uur 46 min.in de SclniMer.
VI. zaturdag den 12 , 's morgens 6 uur 53 rain. in de Vissrhen.
C. zaturdag den 19, 's avonds 11 uur 5 min. in de Tweeling.
VI. zalnrdag Hen 26 , 's tiamidd 2 uur 21 min. in de Weegsclu.

Zon in de Ham , dai l'là, op en onder te 6 uur,
JS'ackteverting ; Lente begint.
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Dirjgsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woet.sdag
Donderdag
Vriidag
Zaturdag

K. zaturdag
M. zondag
K. maanda
M. zondag (
n in de S

A P U I L , Grasmaand.

Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen,

Briel door de Watergeuzen ingenomen ,
Eerste steen ge!, van la, stadshuis te Leeuw
Quasimogenitia. Hub. Duif huis geboren
aardbeving in Nederland ,
C F. van Sijtzama geboren te Leeuwarden
Lavoisier geguillotineerd,
Het klooster te Aalzura verbrand,
Aanslag op Sneek,
Vlaria Louisa gestorven,
Misericordia. Hugo de Groot geb. te Delft
Veldslag van Mont-Cassei,
Dora. Balck geboren,
Hendrik IV geeft het Edikt van Nantes

1572
.1715
1581
1640
1729
1794
1521
1492
1765
1583
1677
1684
1598

Lodewijk eo Hendrik van Nassau sneuvelen 1574
Willein I te Leeuwarden ,
Wiüein I te Dillenburg geboren.

1581
1533

Juhilale. R. Jelgerhuis gestorv. te Anwterd.1806
E. W. Higt geboren te Dokkum,
Lord Byron gestorven te Missolonghi,
Eerste Klassis op het Heerenveen,
Afkondiging van liet twaalfjarig bestand
Siaardema-buis 's Oppeniiuúcn verbrand
Mokkema-huis te Ee verbrand.
Cantate. B. Eisma van der Bildt gestorven
Willom Karei Hendrik Friso wordt Stadli.
Hevige brand te Bolsward,
Jan van dar Bildt gestorven te Franeker
Jiilius van Botnia gestorven,
Dood van de Ruiter,
Landsdag te Stavoren tegen Karel d. Stout

1723
1824
1631
1609
1491
] 500
1831
1747
1475
1791
1614
1676
1470

den 2 , 's avonds 6 uur 54 rain, in de Sleenbok.
den 10, 's avonds 10 uur 55 min. in de Ram.

s» den 18, 's morgens 6 uur 56 rain. in de Kreeft,
ien 24, 's avonds J1 uur 51 rain. in de Sciiorpioen
tier , den îd , op te 'i uur 57 min, , onder te 7

uur S min.
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Vagen
der

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

K. maandag
M. dingsda
K. dingsdag
M. dingsdag
n in de Tv/

M Ë I , Ëloeimamuh

Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

Vocem. St. Phil. enJac, H.Scholamisgeb
Eerste bijeenkomst der Slatmi-Generaal
Kruisve'h. Verbond met Alberl v. Beijer.
A. M. Schuurman gestorven te Wieuward
Chr. Hemelv. Galama, Beijma nnBonga gev
Rome door Karel Vingenomen en geplund
Aanslag van Willera Lodewijk op Steenwijk
Exaudi. Wigle van Aytta gestorven,
Napoleon vertrekt naar Rusland,
Oproer der Wederdoopers ie Amsterdam
Asjen Roelofs gestorven te Hijum ,
A. E. van Haven gestorven.
W B. van der Kooi gebor. te Augüslinusga
Vastendag. Overwinning op de lloil. vloot
PIUKSTBR. Job. Mulder geboren

1549
1814
1309
1678
1567
1527
1592
1577
1812
1535
1828
1717
1768
1515
1769

Tweede Pinkster dag. C Vitringa Sr. gebor.1659
Jan Corver gestorven,
Qualertemper. Bolsward benuagtigd.
Willem III gestorven ,
Qualertemp. I. Douwama beleg. Dokkutn
Qitalert. Enkhiiizen vak de Spanjaarden af
TI, JJritvuld. De Tempeiiers uitgeroeid
Graal Adoif van Nassau sneuvelt,
Aihenîna Agnes gest. op het Oranjewoud ,
H. Veneraa gestorven te Leeuwarden,
H Sacramentsd. ScherneWybe doodgesch
Willem II geboren ,
Zeeslag bij Soulsbaij ;
Verdrag tuss. de Schieringers en Vetkoop.
De Fransclien in Hamburg,
Willem Lodewijk gestorven ,

1716
1516
1702
1517
1572
1312
1568
1696
1787
1482
1626
1672
1305
1813
1620

den 2 , 's namidd 1 uur 10 min. in de Waterman,
g.den 10, 's midd. 12 uur 2 min. in de Stier,
den 17, 's middags 12 uur 34 min. in de Leen/v.
den 24, 's morgens 10 uur 3 min in du Schutter.

tdingen , den lid, op te 4 uur 2 mm , onder ie
7 uur 58 min.



J U N IJ, Zomermaand.
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L.
N.
E.
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Zo

Dagen
oer

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

Feestdagen en Geschiedkundige Herinnert

Galama en Beyma Ie Brussel onthoofd,
Geiiius Faber de Bouma gestorven .
Karel V doet den eed als Graaf van Hollanc
Rienk van Burmania gestorven,
Lodewqk Napoleon tot koning verkozen
De woudlieden door de Saksen verslag.
Lodewijk XIV gekroond,
De Staten besluit, h. land ond.water te zett.
Focko Ückes door de Schieriogers verslag.
Peter de Groote geboren,
Bern Fullenius Jr. gestorven te Franeker ,
Zeeslag bij JNieuwpoort,
Jacoba van Beqeren opgeîigt, •
Nic Ypeij gestorven te Franeker,
Ät Vitus. Jul. van Beijma gest, te Leeuw.
De Hert. v. Brunsw. sneuv.bg Quatre-Bras
Graai' Dirk V gestorven,
De Franschen verslagen bij Waterloo,
Dank enBidd. Oude adeli.Frankr.afgesch
Jac. Voorda gestorven.
Hooge Walervlüed,
S J. Brugmans gestorven te Leijden,
Tohan van Hotiinga gestorven ,
St. Jan Baptist. Willem George Friso geb.
F Snip gestorven te Amsterdam ,
Verb. der Vetk van Oostergoo met Gron.
Georg. Coopmans geboren ,
5-eorge van Saksen gehuldigd ,
St. Petrus en Paulus R. Dodonaeus geb.
f. Ii. Wieuwold gestorven te Warrega ,

K. woensdag den 1, 's morgens 7 uur 15 min. in de Vissc
M. woensdag den 8, 's avonds 10 uur 37 min. in de Twee
K. woensdag den 15, 's avonds 5 uur 6 min. in de Ma
VI. woensdag den 22, 's avonds 9 uur 45 min. in de Schu
n in de Kreeft, den %ó , op te 3 uur 38 min., and

8 uur 22 min Langste dag; zomer begint.

ngcn.

1568
1564
1515
1645
1806
1498
1654
1672
1420
1672
1707
1653
1424
1785
1598
1815
1091
1815
1790
1768
1574
1819
1604
1685
1771
1491
1717
1504
1517
1812-

hen.
ling.
agd.
tier.
er te
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Vagtn
der

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

31j Zondag
L
N.
E.
V.
L.
Zo

K. vrijdag
VI. vind. d.
K. donderd
M, vrijd. d. î
K,. zaturdag
n in de X

uur 6

i U L ÏJ , ïlooimaand.

Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

Bavius Voorda geboren.
Ernst Casimir bij Roermond doodgeschot
Parijs door de Bondgenooten ingenomen
W. van Haren , de dichter, gest. te Brussel
H. Bonif. Festiis Hommius gest. te Leidei
Johannes Huss verbrand,
Monurn. van Grjsb. Jac. ingew. te Bolsw
Leeuwarden ingen. door Schouwenburg
Bavius Voorda gestorven ,
Willen) I vermoord,
Baith. Bekker gestorven.
Acre door de Kruisvaarders bemagligd
C. Munster geboren te Leeuwarden ,
Joan Wiliem Friso verdr. bij den Moerdijk
P. Tiara geboren,
Lieuwe Fons gestorven ,
Hendrik Casimir I gestorven,
G. Cammingha beleend met Leeuwarden
T. Jonghama te Bolsward gestorven,
Alhrecht van Saksen komt in Friesland
Za!l!.ioîöirjei door de Franschen ingenom.
Aibr. v. Saksen gehuld, d. Sueek en Bolsw
Fi'aus van Drederode gevangen genomen
Het Hof van Friesland ingesteld ,
St. Jacobus. Bier-oproer te Leeuwarden
Sicco Liauckama gestot ven.
Taco Aebinga gestorven,
Het eerste Engelsche dagblad uitgegeven
Inwijding der Akademie van Frapeker,
Landing der Engelschen op Walcheren,
Vrede Ie Breda ,
den I , 's morgens 0 uur 4 min. in de
3, 's morg. 7 u. 24 m m d. Kreeft. Zon- Ek. i
. den 14, 's avonds 10 uur 29 min. in de Wee
22, 's voorra.7u 2lin,i.d.Sl.eenb Maan-Ek

den 30, 's namiddags 3 uur 6 min, in den
eeuw, den 23, op te 4 uur 2 min,, onder
8 min, Hondsdagen heginnen den d9.

1729
1632
1815
171)8

11642
1415
1823
1498
1799
1584
1698
1191
1614
1711
1516
1500
1640
1399
1479
1499
1672
1499
1489
1499
1487
1553
1512
1588
1585
1809
1667
Rara.
,igtb.
gsch,
onz.

Stier.
te 7



E~r

0
fs

1

4
5
6
7
8
9

10
li
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2:
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
N.
lï.
V.
L.

At
Dagen

der
Maand.

Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
' Voensciri^
Donderdag
Vrqdig
/iiitiirdiig

Zondag
'vlaandjg
ihngsdag •
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zalurd'ig
Zondag
M . - ü i î i i U i i j

! 'lïjg^dag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
ZaSurdsg
Zondag
Maandag
Dingsdag

[Woensdag
M. zaturda
K. zaturda
M. zondag (
K. maandag

m in de Jt
7 uur

• G Ü S Ï Ü S , Oogstmaand.

Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

J. vau Heemstede slotvoogd te Stavoren 1409
Hert. Albrecht v. Saxen komt op het Bildt 1499
iirnsl Casimir wordt Stadhouder, 1620
Joan Willein Friso geboren, 1687
8!ag bij Doggersbank , 1781
Tjerk liiddes geboren te Sexbierum, 1622
Willem Frederik gestorven, 1613
Overwinning bij Hasselt, 1831
M. Lijckiama à JNijehoIt gestorven, 1625
G-adso Coopmaus gestorven, , 1810
Veldslag hij Seuel', 1674
Huldiging van Hertog Albrecht van Beijerenl398
Mexico door Ferdiuaiid Cortez veroverd 1521
Veldslag van St. Denis. 1678
Maria llemelv ')e G-eidersob. bnz. Boîsw. 1516
C iScbolanus à Steninga geb. Ie Sciiingen 1603
Job. Bonga komt :siet de Geuzen in Friesi, 1572
Siag op de i\!enalduirier mieden , 13i)7
Frederik Sleiid'ik neemt Grol in, 1627
Moord der De Willen , 1672
Zeeslag bij Kijkdiiin, - • 1673
J- Joti«ain;i verslagen bij Schoterzijl, 1307
Inwijding der Akademie ie Groningen, 3 614
SI. Jlarthofameus. Parnsche Bloedbruiloft 1572
Oproer te Brussel, 1830
Heidendood van Uouwe Aukes, 1652
Huiiibardoioent van Algiers, 1816
Kpe ï)ouwes-buis te Eernsusn verbrand 1516
Gevecht bij Scbooîerzijl , 1396
Willein V te Leeuwarden, 1777
De Kroonprins wordt Veldmaarschalk, 1831
; den 6, 's nani'dilags 3 uur 9 min. in de Leeuw.
î, den 13, 's morgens à uur 45 min. in de Schorp.
len 21, 's morgens 2 uur 37 min 'm de Waterman,
den 29, 's morgens 4 uur 12 min. in de Tweeling,

laagd, den 23 , op te -'t uur 57 min , onder te
3 min. Bondsdagen eindigen den d9.
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Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
ümgsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zalurdag
Zondag
Maandag
Ding.idag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Aa tu i d a g

Zondag
'<!aar.idag

!)ingsd;.g
Woensdag
Donderdag
Vrij dag

M, zondag
K.zondag d
M. maandag
K. dingsdag
Zon hi de

8 ï E M B E K , Herfstmaand.

Feestdagen en Geschiedkundige lier inner ir

Wiüera IV geboren te Leeuwarden,
O. Z. van Haren gestorveu te Wolvega
Dood van Cromwell,
Gonst. Hnijgens geboren te 's Gravenhage
Riuse Roopmans gestorven,
Beeldenstorm te Leeuwarden,
Folk. Snip geboren te Dokkutn,
Maria Geboorte. Herman Gannegieter gest.
\lon, v Baljée in het St. Weesh. te Leeuw.
Graai Jan 1 gestorven Ie Haarlem,
Zeeslag bij Hinlopeu,
Prins Frederik gewond bij Werwick ,
Feile brand te Sneek,
Krwsverh. Wigle v. Aytta in hechten, gen.
Jcjnicr Sijtzania-huis te Warns belegerd
F. Sjaarda-huis te Abb. d. D.T. Heltinga v.
Ger. Agricoia gestorven te Francker,
Aardbeving in Nederland ,
Will. Lodewijk slaat Verdugo bij Tolhert
Overwinn. d. de Friez. op de Holt. bij Slav.
Quat. St.Mattheus. Keizer Ra rel gestorv
ôerneus XIV (Gangauelli) geelorven,
Quat. Burg Wijbe Sakes te Leeuw ontb.
Quatert. Joan de Witt geb te Dordrecht
i-v. Wassen berg h geboren te Lekkum
S!avoren door de Frii'zei; overiompeld
!nn Pieieis van der Biliit geb teVrouwenp.
G. van Ruimaiiia gestorven te Fervverd ,
St. Michiel. Ferd. Vil Kon. v. Spanje gest.
's Lands galei de Koodweer vergaan,

den 4 , 's avonds 10 uur 39 min. in de Ma
en 11, 's namiddags 4 uur 22 min in de Schu
den 19 , 's avonds 6 uur 57 inin in de Visse
den 27, 's namiddags 3 uur 29 min -n de Kt
Weegschaal, den 23, op en onder te 6 uu

Herfst begint.

igen.

Ï7ÏÏ
1779
1658
1508
1826
Lifiö
1733
1804
1835
1299
1491
1793
1456
1576
1494
1490
1598
1692
1593
1345
1558
774

1516
625
742
421

1709
.602
1833
1807

agd.
tter.
hen.
eeft.
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Zaturdag
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Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zalurdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

29 Zaturdag
30
31
N.
E.
V
L.
Z

; Zondag
! Maandag

C T 0 B E R , Wijn-maand.

Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

Juw Jongama bemagtigt Bolsward, -
Philips v. Marnix uit de "gevangenis ontslag
Fenna Mastenbroek gestorven te Sneek,

1494
1574
1826

B. Eisma van der Bildt geboren te Franekerl753
B. Schotanus gestorven te Leiden,
Nederlaag der Engelschen in Noordholland
Kon Will. I doet afst. van den Ned. troon
Douwe Galama onthoofd te Franeker,
Dproer te Leeuwarden,
St, Victor. P. Brantsma geb. te Dokkum
De Sneekers bij Barra-huis verslagen,
Bar. van Sijtzama ben. tot Gouv. v Friesl.
De nve fenne be! aan Doeke Hemmema
Hevige storm in Holland,
Fred. Louisa Wilhelm, te 's Gravenh. gest.
Graaf Willem Lodewijk wordt Stadhouder
Albrecht van Saksen vertrekt uit Friesland
Lodewijk XIV herr. het Edict van "Nantes
Bar v, Sijtzama aanv. zijne funct als Gouv

1652
17Ü9
1840
1501
1578
1751
1492
1840
1503
1508
1819
1584
1499
1685
1840

B. G. Furmerius geboren te Leeuwarden 1542
Willem Fred. door een pistoolschot gest.
Willetn IV gestorven te 's Gravenhage
Hans van Wijckel gestorven,
De vrede te Aken geteekend,
Gr. Willem van Roggendorf komt in Friesl
De Friez doen slaande den eed aan Philips
Bombardement van Antwerpen,
Simon en Judas- Groote Pier gest. te Sneek
Aartshert. Matthias verlaat de Nederlanden
Kapt. Gaillard wreedelijk verm. te Leuven
Vastendag. Begin der Hervorming ,

1664
1751
1659
1748
1517
1555
1830
1520
1581
1830
1517

M. dingsdag den 4 , 's morgens 6 uur 47 min. in de Weegsch.
K. dingsdag den 11, 's morgens 7 uur 4 min. in de Steenbok.
M. woensdag den i9 , 's voorm 11 uur 36 min. in de Rara.
K. donderdag den 27, 's morgens 1 uur 4 min. in de Leeuw.

?n in den Schorpioen, den 23, op te 1 uur 3 min., onder
te 4 uur 57 min.
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Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag

M. woensda
5. donderd.
M. vrijdag
K, vrijdag
i in aen c

3VEMBE R, Slaglmaand.

Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen,

Alle Heiligen. Allerheiligen vloed ,
Alle Zielen. P. Winsemîus gest. te Franek,
D. Hamersier geboren,
Hevige Storm in Friesland,
Storm en Watervloed ,
Crjnthia Lenige geboren te Makkum,
H. PFillebrordus. Walervloed in Friesland
De Friesche Schutt. vertr. n. 's Hertogenb.
Sixt Amaina gestorven te Franeker}
Ltither geboren,
St. Martinus. Doeke MäHena gestorven
Een Russisch fregat slrandt bij Ameland
Het blok buis te Leeuwarden afgebrand
Willem III geboren ,
De Kozakken te Leeuwarden,
G. Mockema en J. Herjuwsma onthoofd ,
J. H. Nieuwold geboren te Gerkesklooster
Rennenberg doet Steenwijk beschieten.
Verschrikkelijke overstrooming,
J van Broekhuizen geboren te Amsterdam
Stormvloed in Friesland,
Graaf Jan van Nassau geboren ,
Catharina-vloed,
De Gelderschen bemagtigen Sneek,
D. H. Gutjot geboren.
De Gelderschen nemen Bolsward in ,
Eerste Adv. Inlogt v Kon Will. II te Amst.
Inhuldiging van Willem II te Amsterdam.
Orkaan in de Nederlanden,
St Andreas. Komst van Wilîem I in Nederl

1570
1644
1689
1519
1675
1755
793

1830
1629
1483
1605
1838
1754
1650
1813
1512
1737
1580
1421
1694
1776
1535
1516
1514
1753
1514
1840
1840
1836
1813

g den 2 , 's avonds 4 uur 31 min. in de Schorp,
den 10, 's namidd 1 uur 38 min. in de Waterman»
den 18, 's morgens 3 uur 53 min. in de Stier,
den 25, 's morgens 9 uur 23 min. in de Maagd.
schutter, den 22, op te 1 uur 58 min , onder

te h uur 2 min.
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Dagen

der
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Donderdag
2 Vrijdag
3jZatúrdag
4
5

Zondag
Maandag

eJDingsdag
71 Woensdag
8 Donderdag
9: Vrij dag

10;Zaturdag
11: Zondag
12 Maandag
13;Dingsdag
14 Woensdag
15 Donderdag
16; Vrijdag .
17:Zaturdag
18 j Zondag
19, Maandag
20'üingsdag
21 {Woensdag
22 Doriderdas;
23 Vrijdag
24jZaturdag
25'. Zondag;
26
27
28
29
30
31

Maandag
IJingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag

N. M. vrijdag
E. K. vrijdag
V- M. zalurdaj.
L. R. zaturdag
N.M, zat. denî
Zon in den t

te 3 uu

GEMBER, JFinlermaand.

Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen,

Moord der Spanjaarden te Naarden, 1572
Siag bij Auslerlitz , 1805
Ev. Wassenbergh gestorven te Franeker 1826
2de Adv. S. G. Juckeraa v. Burmania gest. 1720
Watervloed, 1655
Si. Nikolaas. Koning Willem II geboren I7Ü2
Don Jan tol vijand des lands'verklaard 1577
Maria Ontvang. Stormen watervl. in Friesl.1703
S Beijina verbrandt E|.ie Aylva-huis, 1485
Lui her verbrandt de Pauselijke Bul, 1520
Se Advent. Groole Pjerneemteeu koggesch.1515
Hertog Albreclit van Beijercu gestorven 1404
Foeke Sjoerds gestorven te Ooslernijkerk 1770
Quat. Doorbr. tuss. Stavoren en Tinkiiuiz- 1285
J. Hoppers gestorven te Madrid, 1576
Quat, Echts. tuss. Napoleon en Josepliine 1809
Quatertemper. Munt, te Brugge geopend 1487
Vierde Advent. Vertrek van Alva, 1573
übbo Emmius gestorven, 1625
Joan Maurits van Kassau gestorven, 1679
H. Thomas, Geweld, overstroom, in Friesl. 806
Laiaing komt te Groningen , 1576
Overgave der Ciladel van Antwerpen, 1832
Vastendag. Ernst Casimir geboren, 1573
CHRISTUS GEBOORTE. Kersvloed, 1717
Tweede Kersdag Keisvloed, 1277
SI. Joh Ua maarscli. v. Luxemb. k. in tloü.1572
tiiwijding van het Alheuaeuin te Franeker 1815
Bonga te Vüvoorden onthoofd, 1568
Aanslag van Juw Jongama op Leeuwarden 1496
Herm. Boerhave geb. te Voorhout, 1668
den 2 , 's morgens 4 uur 38 miti. in de Schutter,
ien 9, 's avonds 10 uur 48 min. inde Visschen.
den 17 , 's avonds 7 uur 10 min. in de Tweeling,

den 24, 's avonds 5 uur 9 min. in de Weegschaal.
11, 'sav.7u 26 m.i.d. Slecnb, ZoD-Ekl-onzb.
iieenbok, den 22 , op te 8 uur 22 min., onder
r 38 min. Kortste dag; win Ier begint.



VOORNAAMSTE

JAARMARKTEN EN KERMISSEN,

in Friesland, en eenige naburige of
voornaamste plaatsen.

Akkrum , 2 Augustas jaarmarkt,
AnJHim , 6 Augustus j .
Anna (St.) Parochie, 24 Mei j . paarden), en beestemarkt.
A/pïngedam, 18 Mei p. — 20 Jukj j . p . — 17 Aug.j enp.

— 15 September veulenmarkt. — 26 Oclober b.
Arum, 15 Mei j .
Assen, 23 , 24, 25 en 26 Augustus j . p. en b .
Baard, 2 Augustus j .
JSalk, 23 Maart j . — 2 November b .
Ballum, 24 Junij j .
Bietgum, 16 October j .
Bectslerzwaag, 4 Mei j p. en b. — 5 October j . p, b . env.
Beriikum, 27 en 28 April j . p. en b —13 October p. en b .
Mergum, 16 Mei j . — 19 September j . p. eu b .
Blesse, 17 Mei j p, en b . — 4 October p . en b,
Bolsward, 28 Aprilb.— 24 Aug.j. —26Aug.p. —27Oct. b .
JBozum, 24 Augustus j ,
Buitenpost, 3 Augustus j en p. — 3 , 10 en 17 Novemb.b.
Vokkum, 9 Mei b. — 13 Juuij j . — 7 November b .
Vragten, 25 Mei j . e n b . — 26 Mei p. — 26Oct. j . — 27Oct.p.
Drogeham, 10 Mei b. — 28 September b . en p .
Vronrijp, 2 Mei b. — 25 Junij j .
Eernsum, 21 Augustus j ,
Ferwerd, 12 Mei j .
Fcrwoudc, 5 Junij j .
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Franektr, 11 Mei b. — 27 Julij j . — 20 Oclobar varkensm.
— 7 , 14 en 2Ï November b.

Gaast, 21 Augustus j .
Gorredijk, 2 Mei j . — 31 October j .
Groningen, 7 Maart p. — 11 April p. — 9Meij. —17 Mei p .

— 31 Mei, 7 , 14, 21 en 28 Junij, '5 , 12, 19 en26Juhj
wolmarkt. — 18 Julij ec 15 Aug, p, — 15 Aug j . — 3
Oclober p.

Grom/, '20 October b .
Grijpskerk , 3 Mei p. en b . — 29 <an 30 Augustus j .
Hattum, 3 November j .
Harig; 22 Mei j .
Harlingen, 27 Júnij j , — 11 November vark, en b.
Heeg, 19 October j ,
Heerenvecn, 30 April b. — 15 Mei j . — 7 , 14 en 21 Mei,

30 Junij b. — 21 Julij b. vark. schapem. enp. —18 Aug,
15 September, 5 , 12 en 19 November b. •

Hemelum, 22 Mei j .
Hindeloptn, 5 Mei en 22 October b.
Hollum, 13 September j . p . en Veulm.
Holwerd, 16 en 17 September b. en p. — 18 September j .
Huins, 14 Augustus j .
IJuizum, 16 Mei j .
ïüjláard, 17 Augustus j .
Jacobi {Si ) Parochie, 31 Juüj j .
Johähhisgä, (Si.) 18 Mei j .
Jorwerd, 20 September j .
Joure, 19 Mei j , én ieder fnaandag in Mei fo, — 22 Sept. b ,

—• 23 September p. — ieder maandag in October eiiNov.
p . b. en varkensm.

Kimswerd, 14 Augustus j .
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Kottum, 13 April j . en p . — 14 April j . — 25 April veem.
— 7, 14 en 21 November b .

Koudum, 10 Mei veem. — 17 Mei j . — 24 October veem.
Kubaard, 6 Junij j .
Langweer, 25 Augustus j .
Leeuwarden, 26 en 27 April p. — 13 Julij j . — 15 Sept. p.
Lemmer, 27 April b . — 20 Junij j . — 19 October b.
Xioessens, 9 December j .
Lippenkuizen, 30 Mei j , en b. — 4 October b.
Loppersum, 2 Mei, 21 en 22 September j , p, veulm, en b.
Makkinga, 3 Mei en 19 September b .
Mákkum, 22 Mei j .
Mantgum, 3 Augustus j .
Marssum, 3 Mei b . — 11 September j .
Menaldum, 13 Augustus j .
Midlum, 29 Maart j .
Minnertsga, 2 September j .
Molkwerutn, 29 Maart j .
Munnekeburen, 18 November b .
iVes, 15 Mei j .
Nes en Baîlum, 24 Junij j .
Nikolaasga, {Si.) 22 Mei j .
Noordwolde , 31 Augustus j . en p.
Norg, 24 Mei en 6 September j . p . en b .
Oldeberkoop, 6 Mei en 7 September b. en p ,
Oldeboorn , 22 Mei j .
Oldemirdum, 9 April en 19 Junij j .
Oosterbierum , 28 Junij j .
Oosterlitlens , 6 September j .

Oostermeer , 20 Junij j — 26 September b ep p.
Oosterwierum, 11 en 12 Junii r>,
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Oosterwolde , 10 Mei en 5 September fa,
Oosierzee , 20 Junrj p.
Ootmarsum , 14 December j .
Oude Bildtzijl, 7 Augustus j .
Oude Schoot, 25 Maart en 16 Mei 'b. en p.
Parrega , 15 Mei }.
Pingjum, 24 April j .
Poppingawier , 25 September j ,
liauvierd, 7 September j .
.Kien , 28 en 29 Augustus p.
JUnsumageest, 2 September j .
Roordahuizum , 5 September j .
Rottevalk, 11 Mei j en b.
Schiermonnikoog i 15 Mei j .
Slockteren, 4 en 5 Mei en 5 en 6 October j , p en b.
Sloten, 15 en 16 September j ,
Slijltenburg 7 28 Maart j .
iSneek, o Mei b — 9 Augustus j , — 25 October b,
Sonde/, 31 Juiij j .
Stavoren , 5 October j ,
Steggerden , 28 April j . p . en b. — 18 Augustus j . en p.
Siiens , 4 Mei j . p. en b.
Surhuisierveen , 17 Mei en 19 Ociobei- j .
Surig, 20 Maart j .
Terhorne , 25 Augustrs j .
Ternaard, 24 Augustus j .
Tjum, 7 Mei b.
Tjummarum , 17 Mei j .
Veenviouden , 9 Mei en 24 October j .
Vrouv/enbuurt, 21 Augustus i.
// 'arnr , 24 Junij j .
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Warrega , 1G Mei j .
If^eidum , 15 Augustus ].
Wierum , 27 Junij j .
IVildèmarkt, 7 Mei b. — 14 Mei p — 18 Augustus j . en b .
Winsum , 15 en 16 Mei j .
Wirdwn, 9 Augustus j .
W^itmarsum , 3 Mei b, — 7 Augustus j .
Wolvega-, 11 Mei j — 17 September], en p. —20 Oct. b .
Wommds, 5 September j .
Workum , 8 Mei b. — 8 September p .
W oudsend, 12 October j ,
JTijckel, 16 Mei j .

Ylsi, 16 Mei en 22 October j .
Zuidlaren , 10 Mei en 18 October j , p, en b.

VOORNAAMSTE

WEEKMARKTËN IS FRIESLAND.

Maandag , Franeker , Joure , Koudum en Makkum.
Dingsdag, Sneek.
Woensdag, Dokkum , Gorredijk • Harlingen en Lemmer.
Donderdag , Bolsward.
Vrijdag , Leeuwarden en Workura.
Zaturdag , Heerenveen en Stavoren,



VAH HET

AFVAREN DEK TREKSCHUITEN.

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

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

Van Leeuwarden naar Bohward, des morgens te 9 en des
namiddags te 4 ure , eo bovendien des vrijdags nog te 1
ure; 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 Bohward naar Leeuwarden , des morgens te 9 en des
namiddags te 4 ure , en des vrijdags morgens te 3 en te 9
ure. Van den 1 December tot den 1 Maart alleen des mor-
gens te 9 ure; doch des donderdags namiddags ook te 4
ure en des vrijdags morgens te 3 ure.

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

Van Franeker naar Leeuwarden, van den 1 April tot den
1 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 urej 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
dingsdags morgens te 4 ure.

Van .Sneek naar Leeuwarden, des morgens te 4 en 9 , des
middags te 12 en des namiddags te 4 ure ; doch van den
I December tot den 1 Maart des morgens te 9 «n des na-
middags te 4 , en des vrijdags morgens te 4 en 9 uur.
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Táu Franeker naar Harlingcn , alle dagen , des morgens
te 7 en 9 , des namiddags te I , 4 en 7 uur , des donderdags
middags bovendien eeu 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 donderdags
namiddags Ie 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 Ie 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 Dokltum , des morgens Ie 9 uur.
Van Dokkum naar Harlingcn > des morgens te 8 uur.
Van Bolsward naar Workum , des morgens Ie 6 en 9, des

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

Van Workum naar Bolsward, des namiddags te 1 en des
avonds te 6 uur; van dep 1 November tot den I December
des namiddags te 1 en des avonds te 5 uur; van den 1 De-
cember tot den 28 Februari] des namiddags te 1 en vrijdags
bovendien des avonds te 5 uur, alsmede bet geheele jaar
des morgens te 6 en 10, doch des donderdags te 6 en 8 uur.

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

Van Leeuwarden naar Hallum, van Mei lol 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 I 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 dea 1 Se.plenrih.er 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 winter-
maanden des morgens te 9. uur, des middags ie 12 en des



namiddags te 4 uur; van den 1 April tot den 1 September
de eerste schuit des morgens te 4 uur, vrijdags, gedurende
het geheele jaar, te 4 en 6 uur.

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

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

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

Van Sirobos naar Dokkum, van den 1 Maart tot den 1
November cies morgens te 8§ , des namiddags te 12§ en des
avonds te 5§ uur; van den 1 November tot den 1 Maart
des middags te 12§ en des avonds te 5 | uur; doch moeten
aldaar wachten tot dat de schepen van Groningen aangeko»
men zijn.

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

Van Groningen naar Sirobos, van den 15 Februarij tot
den 1 Maart des morgens te 8, en des namiddags te 1 en î
uur; van den 1 Maart lot den 1 November des morgens te
4 en 8 'en des namiddags te 1 en 3 uur; van den 1 Novem-
ber tot den 1 December des morgens te 8 en des namid-
dags te 1 en 3 uur; van den 1 December tot den 15 Fe-
bruarij des morgens te 8 en des namiddags te 1 uur, en
des dingsdags en vrijdags ook een te 2 uur.



L E G P L A A T S E N

DER

S G H E F E W,
welke des Dingsdags en Vrijdags te Leeu>-

warden afvaren ,. benevens de tijden
van derzelver vertrek.

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

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 Zuipmarkt, F 25 , vrijdag te 2 uur.
Bakkeveen, Haukrwijk en Ureterp op de Tuinen , A 243,

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

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

te 2 uur.
Beetgum op de Deinumer Zuipmarkt, F 2 1 , vrijdag te 2 uur.
Beetgumermolen op de breedzi,de van de Nieuwestad, E42,

vrijdag te 1 uur.
Beetsierzwaag op het Vliet, L 59, vrijdag te 1 1 | uur.
Bergum op de Tuinen, A 256, dingsd en vrijd te 12 uur.
Bergumer Nieuwstad op de Tuinen, A 253, vrijd, te 12 uur,
Berlikum bij de Waeze , G 283, dingsd. te 1 en vrijd, te 2 uur.
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Si/daardhq de Waag, vrijdag te lf uur.
Birdaard aan de Jf'ansvxrderiijde bij de Waag, vrijdag te

1 uur.
Blessum op de Vleeschmarkt, F 17, vrijdag te 2 uur.
Blija en Lichlaardb<i\ de Amelandspijp, K 9, vrijdag te 1 uur.
Boornbergum met Smallenie.
Bozum op de breedzijde van de Nieuwestad, E 11, vrijdag

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

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

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

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

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

uur.
Deinum op de breedzijde van de Nieuwestad, E 3 1 , vrij-

dag te 2 uur.
Dragten op de Tuinen, B 67, dicgsdag te 11 en vrijdag ie

12 uur.
Driezum aan de dubbele Pn'p, A 67, vrijdag te 12 uur.
Drogeham. Kooien en Kootstertille voor de Sacramentstraat,

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

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

Me bij de Hoeksterpoort, K, 179, vrijdag te 1 uur,
Eernsum op het Vliet, L 57, vrijdag te 12 uur.
Eestrum bij de Meervischbanken, I 339, vrijdag te 12 uur.
Egum met Idaard.
Elslo met Gorrcdijk
Engelum en Franjebunn op de Kieuwestad, E 20 , vrijdag

te 1 uur.
ÏEngviUrum ttisscheii de dubbele Pijp en Hoeksterpoort, vrij-

dag te 12 uur.



Enkhuizen op het groot Schavenek, nu en dan; doch goe-
deren kunnen roet ï7st verzonden worden.

Ferwerd bij de dubbele Pijp, A 72, dingsdag te 12 en
vrijdag te 1 á 2 uur.

Finkum bij de Arnelandspijp, K 10, vrijdag te 12 uur.
Follegaasterbrug met Lemmer.
Garijp op de Tuinen , A 244, vrijdag te 1 uur.
Genum , Janum en Ieslum over de Kelders, C 11, vrijdag

te 2 uur.
Giekerk op de Nieuweburen, K 184, vrijdag te 1 uur.
Gorredijk, Lippenhuizen, Korte- en Langezv/aag, Oldeber-

koop, Makkinga, Oosierwolae en .Elslo op de Tuinen, A
199, dingsdag te 11 en vrijdag Ie 12 uur.

Groninger Ópeinde met Surhuisterveen.
Grouw op de Tuinen, B 88, woensdag en vrijdag te 1 uur.
Hallumer-keereweg en Hallumer-koek bij de Vischmarkt, B

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

sterpoort, K 177, vrijdag te 12 uur.
Hardegari.jp en Tietjerk bij de Vischmarkt, A 266 , vrijdag

te 12 uur.
Haskerhorne met Joure.
Haulerwijk met Bakkeveen.
Heeg en Hommerts op de Waeze, C 274, vrijdag te 11 uur.
Hommeris met Heeg.
Huis ter Noord, W"estergeest, Oudwoude en Kollumerzwaag

bij de Meelbrug, A 258, vrijdag te 12 uur.
Hijlaard op de Piieuwestad, E 18, vrijdag Ie 2 uur.
Hindelopen met Stavoren op de Tweebaksmarkt, C 67, vrij-

dag te 12 uur.
Holwerd en TVaaxens bij de dubbele Pijp, K 6,, dingsdag

en vrijdag te 12 uur.
Hoogebeintum bij de dubbele Pijp, A 70, vrijdag te 1 uur,
Hoornbrug met Dronrijp.
Huins op de Nieuwestad, E 3 1 , vrijdag te 2 uur.
Hi)um over Ae Koornraarkt, B 14, vrijdag te 12 uur.
Jdaard en Egum op de Waeze, D 43 , vrijdag te 1 uur.
Idsktnhuizen met Langweer.
leslum met Genum.
Jacobi Parochie (St.) op de Kelders, II 35 , vrijdag te luur»
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3anu.ni mei Genurn.
Jansga (5t.) met Heerenveen,
Jdlum op de Nieuweslad, 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 Haskerkorn op de Tuinen, B 85, dingsdag te 11

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

Jousenburen bij de Brol, B 27, vrijdag te 1 uur.
Jouswier niet Metzlawier,
Jutrijp met Oosterzee.
Knijpe met Heerenveen.
Kollum, Augsbuur of Lutkewoude bij de Vischmarkt, I 338 ,

vrijdag te 12 uur.
Kollumcrzwaag met Tf'esteindt.
Kooien en Kootstertille met Drogeham.
Kornjum op de Kelders, H 33, vrijdag te 12 uur.
Kortehem met Hindelopen.
Korte- en Langezwaag met Gorredijk.
Koudum met Hindelopen.
Langwe.er, Idskenhmzen en <St. Nikolaasga bij de Paarde-

pijp, D 48, vrijdag te 11 uur.
Lemmer Zie Veerschepen.
Lei/e bij de Vischmarkt, 1 3 , vrijdag te 12 uur.
Lichiaard roet Blija.
Lioesens bij de Hoeksterpoort, vrijdag te 11 uur.
Lippenkuizen met Gorredijk.
Lutkewoude met Kollum,
Lutkewierum met /Jien.
Makkinga met Gorredijk
Makkutn bij de Kettiugbrug, G- 7 , vrijdag te 12 uur.
Mantgum op de Nieuwestad , E 7, vrijdag te 1 uur.
Marrum tusschen de Amelands en de dubbele Pijp, K 8 ,

dingsdag te 12 en vrijdag Ie 1 uur.
Marrumer Heerweg over de Kelders, B 28, vrijdag te 1 uur.
Maruum op de JNieuwestad, E 49, woensdag te 1 en vrij-

dag te 2 uur.
Menaldum op de Nieuwestad, E 3 3 , dingsd.en vrijd.te l j uu r .
Metzlawicr en Jouswier bij de Hoeksterp. K 176, vnjd. te 11 uur.
Madam met Iletrenveen.



13

Minnerisga en Lucens bij de Brol, C17 , vrijdag te 12 uur.
Morra bij de Hoeksterpoort, A 65, vrijdag te 11 uur.
Munnekezijl mei Burum.
Murmerwoude met Akkerwoude.
Nes Terhorne met .Akkrum.
Nikolaasga (St ) mei Lanqweer.
Nieuwe Jiildtdijk brj de Koornmarkt, I 10, vrijdag te 12 uur.
Nieuwe Bildtzijl bri de Koornmarkt, I 4 , vrijdag te 12 uur.
Noordwolde met Gorredijk.
Noordend bij TPijtgaard op de Waeze, D 44, vrijdag Ie

1 uur.
Ni/kerk bij de Hoeksterpoort, A 11 , vrijdag te 11 uur.
Nijçwier bij de Hüeksterpoort, niet geregeld.
Oenkerk bij de Meeibrug, A 260, vrijdag te 1 uur.
Oldeberkoop met Gorredijk.
Oldeboorn op de Tuinen, B 8 1 , vrijdag te 12 uur.
Olterterp met Smallenie,
Ontank met Bartlehiem.
Oosterend op de Vleeschmarkt, F 10, vrijdag te 3 uur.
Oosterlittens op de Deiuumer Zuiprnarkt, 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, vrjdag te 12 uur.
Oosterwierum op de Nieuwestad, E 12( vrijdag te 1-J- uur.
Oosterwolde met Gorredijk.
Oosterzee en Jutrijp op het Noordvliet, M 5 , vrijdag Ie 12 uur.
Opeinde op het INoordvliet, M 3 , vrijdag te 12 uur.
Oudega in Smallmgerland o\> de Tuinen , B 73, vrijd. te 12 uur.
Oude en Nleuwehaske met Heerenveen.
Oude Bildtdijk onder St. Anna over de Koornmarkt, B17,

vrijdag te 12 uur
Oude Bildtzijl bij de Koqrnmarkt, B 5, vrijdag te 12 rmr.
Oudkerk bij de Ameiandspijp, A 80, diugsdag te 12 en

vrijdag te 2 uur.
Oudwoude met Huis ter Noord.
Parrega met JVorkum.
Poppingawier op de Vleeschmarkt bij de Langepijp, F 7 ,

vrijdag te 1 uur.
Haard in Westdongeradeel op de Nieuweburen, K 18,4,

vrijdag te 2 uur.
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Haard of Rauwerd over de Waag, G 11 , vrijdag te 1 uur.
TJien op de Vleeschmarkt, F 12, vrijdag te 1 uur.
Rinsumageest bij de Araelandspijp, K 13, dingsdag ea vrij-

dag te 2 uur.
Roordkerk op de Nieuweburen, K 197, vrijdag te 1 uur.
Roordahuizum op de Waeze, O 42, vrijdag te 1 uur.
Rottei/alle op Je Tuinen, A 220, vrijdag te 12 uur.
Rijperkerk op de Nieuweburen, K 186, vrijdag te 1 uur.
Scharnegoutum met Sneek.
Schoot met Meerenveen.
Sloten, Tjerhgaasi, Wijckel en Tqcfcezyl over de Kelders,

C 14, vrijdag te 11 uur.
Smalknie en Boornbergum op de Tuinen, B 65, dicgsdag

en vrijdag te 12 uur
Stavoren met Hindelopen.
Steenwijk met Ileerenvecn,
Stiens bij de Amelandspijp, K 11, dingsd. en vrijd. te 2 uur.
Strobos op het Vliet, L 6 1 , vrijdag te 12 uur.
Suameer op de Tuinen bij de Meeibrug, A 255, vrijdag te

12 uur.
Suawoude op de Turfmarkt, B 63 , vrijdag 1 uur.
Surhuisterveen en Groninger Opeinde op de Tuinen, A 251,

vrijdag te 12 uur.
Surhuizum met Augusiinusga.
Swichum op de Waeze, D 44, vrijdag te 2 uur.
Taekezij'l met Sloten.
Terhorne met Akkrum.
Ternaard bij de Hoeksterpoort, A 54, vrijdag te 12 uur.
Teroele met Langweer.
Tersool op de Vieeschmarkt, F 4 , vrijdag te 1 uur.
tktjerk met Hardegarijp.
Tjerkgaast met Sloten.
TJummarum bij de Ducomartenapijp, E 50, vrijd, te 1 uur.
Twijzel tusschen de Vischmarkt en Amelandspijp, I 334,

vrijdag te 12 uur,
Tzum op de breedzijde va» de Nieuwestad, E 30, vrijdag

te 1§ uur.
Ureterp met Bakkeveen.
Valom bij de Meeibrug, A 259, vrijdag te 12 uur.
VtenkloosUr met Huis ter Noord.
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Veenwouden bij de Amelandspijp, A 90, vrijdag te 12 uur.
Veenv/oudsterwal bij de Amelaodspijp , A 91 , vrijd. te 12 uur,
fisvliet met Burum
frouwenbuurt over de Koornniarkt, I 8 , vrijdag te 12 uur.
Ifaaxens met Holv/erd.
Jfanswerd bij de Tontjepijp, vrijdag te 12 ,unr.
Warrega op de Tuinen, A 201 , diugsdag te 1 en vrijdag te

2 uur.
Wartena op de Tuinen, B 91 , dingsdag en vrijdag Ie 1 tiur.
Weidum op de Nieuwestad, E 29, dicgsd, en vrijd te 2 uur.
W dié met Heerenveen,
Wedergeest met Huis ter Noord.
Westeindt en Kollumerzwaag bij de Amelandsprjp, K 16,

vrijdag te 12 uur
Wier op de Deinumer Zuipmarkt, F 29, vrijdag té 12 uur.
Wierum lusschen de Vischmarkt en Amelandspijp, A 263,

vrijdag te 12 uur.
JJ' insum op de Nieuwestad, E 22 , vrijdag te 2 uur.
Jfirdum op de Waeze , G 25, vrijdag te 1 uur.
ll'olvega op de Waefce , ü 40, vrijdag te 11 uur.
Wommch op de Deinumer Zuipmarkt, F 22, vrijd te 3 uur.
Wo'kum. bij de Kettingbrug, G 4 , vrijdag te 12 uur.
Woudsend bij de Brol, G 22 , vrijdag te 11 uur.
Wijckel mét Sloten.
Wijns met Barllehiem.
Wijtgaard op de Waeze, D 4 1 , vrijdag te 1 unr.
Ylst en Enkkuizen bij de Langepijp, G 13, vrijd. te 3anr.
Zuidhoek onder frouv/enbüurt bij de Yisciunaikl, B 22,

vrijdag te 12 aur.
Zwartveen met Groningen,



Hel afvaren der voornaanislc

YEER- EN VRACHTSCHEPEN.

Van Leeuwarden op Amsterdam woensdag en zatardag,
en van St Nikolaas tot St. Picter alleen des zaturdags;
ligt aan den Steiger bij de Tuinslerpoort.

Van Amsterdam op Leeuwarden woensdag en zaturdag,
's avonds een utir voor boomklokluiden; van den 7 De-
cember lot den 21 Februari) alleen zaturdags; ligt op het
•water over de dubbelde Worststeeg.

Van Leeuwarden op Groningen zaturdag middag te 12
nnr; iigt aan de Nieuwe Kaai bi) de Tuinsterpoort.

Van Groningen op Leeuwarden woensdag middag te 12
nar; iigt buiten de A poort.
Van Leeuwarden op Kampen, Deventer en Zuiphen ongeregeld.

Van Leeuwarden op de Lemmer dingsilag morgen te 9 en
vrijdag avond te 9 uur, en van deo 12 November tot den
12 Februarij alleen vrijdags, ligt aan de Nieuwestad voor
het Lemster Veerhuis.

Van de Lemmer op Leeuwarden maandag en donderdag,
en van den 12 Nov. tot deu 12 Febr. alleen donderdags.

VaD Leeuwaraen op Rotterdam maandag; neemt mede
naar Haarlem, Leiden , 's Gravenhage, Delft, Gouda. Schie-
dam enz ; te bevragen bij deu Commissaris JUHRES, op
den Gi'achtswal.

Yau Leeuwarden op Zwol vrijdag te 2 nnr, alleen van
deo 1 Appl tot den 6 December; ligt aan de Nieuwe Kaai
bij de Tuiniterpoort.

Van Leeuwarden op Zaandam niet geregeld; ligt bij de
Tuinsterpoort.

Van Bohward op de Joure alle morgens te 8 uur; neemt
vrijdags roede naar Heerenveen.

Van Bohward op de Lemmer vrijdag morgen te 10 nar.
Van Molsward op Makkum alle morgens te 8 en middags

te 2 aar
Van Dokkum op Amsterdam vrijdags, en terug woens-

dags telkens om de veertien dagen.
Van Dokkum op Sneek donderdag namiddag te k aar.
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Van Sneek op Dokkum clingsdag avond Ie 7 uur.
Van Franelter op Sneek alle morgens te 10 uur.
Van Sneek op Franeker alle morgens Ie 10 uur.
Van Harlingen op Amsterdam alle dagen, uitgezonderd

van den 12 November tot den 12 Februarij, alsdan driemaal
in cie week, des dingsdags, donderdags en zaturdags, zijnde
de uren van afvaren de volgende:

van den 1 Januarij tot den 1 April alle morgens te 9 uur.
» » 1 tot den 16 April te 6 uur.
» » 16 April tot den 1 Mei te 5 | uur.
» » 1 tot den 16 Mei te 5 uur
» » 1 6 Mei tot den 1 Junij te 4§ uur.
» » 1 Junij tot den 1 Augustus te 4 uur,
» » 1 tot den 16 Augustus te 4§ uur.
» » 36 Augustus tot den 1 September te 5 uur,
» » 1 tot den 16 September te 5§ uur.
» » 16 September lot den 1 October te 6 uur.
» » 1 October tot den 1 Januarij Ie 9 uur.

Van Amsterdam, op Harlingen alle dagen, uitgezonderd
van den 12 November tot den 12 Febrijurij, alsdun maan-
dag , woensdag en zaturdag, des avonds een uur voor
boornklokluiden, op de Texelscbe 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 uur.

Van Harlingen op Makkum, woensdags te 12 en zatur-
dags te 11 uur.

Van Harlingen op Mrorkum woensdags te 11 uur.
»

»
»

a
»

»
»
»

zaturdags te 11 uur.

Sexbierum
Pietersbierum
Tjummarum
Oosterbierum
Minnerisga
Achlum
Kimsiverd
Arum
Pingjum

»

»

»

»
a

Eohward maandags,

1
1
1
1
1
1
1
1
1

»
»
»
»
»
»
0

»

woensdags en
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Van
V;

te 9

sn Hcertnveen op Amsterdam vrijdags Ie 4 uut*.
Van Amsterdam op Heerenveen om de 14 dagen dingsd,12*UUr,
Van Heerenveen op Groningen zaturdags te 12 uur.
Van Groningen op Heerenveen woensdags te 1 uur.
Van Heerenveen op Leeuwarden maandags en donderdags
9 uur, dingsdags en zatm-dags te 12 uur.
Van Leeuwarden op Heerenveen maandags te 10 uur , dings-

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

voor boomklokluiden.
Van de Lemmer op Amsterdam alle avonden ta 8uur, na

liet aankomen der Postwagens; docli van den 12 November
tot den 12 Februari] dingsdags, donderdags en zaturdags.

Van Amsterdam op de Lemmer alle avonds, eea uur voor
boomklokluiden, bij de Slijpsteenen, van den 12 November
tot den 12 Februari} maandags, woensdags en zatardags.

Van de Lemmer op -Enkhuizen en Kampen dingsdags en
zaturdags avonds Ie 8 uur, van den 13 îNovember tot den
12 Februari) alleen zaturdags.

Van de Lemmer op Groningen zondags, dingsdags, don-
derdags en zaturdags, terstond na de aankomst van den
Beurtman op Amsterdam; doch van den 12 November tot
den 12 Februari] zondags niet.

Van Groningen op de Lemmer maandags, woensdags,
vrijdags en zaturdags namiddags te 2 uur, van den C Üe-
cember tot den 15 Februari) zaturdags niet; van den 12
November tot den 15 Februari) vaien er geen ka; erschej en.

Van Sneek op Amsterdam dingsdags, donderdag» en za-
turdags avonds te 10 uur

Van Amsterdam op Sneek van den 1 Maart tot den 6 De-
cember ditigsdiijiS, dcniil'inlags en zaturdags, van den 6
December lot den 25 December woensdags en zaturdags,
vau den 25 December tot den 1 Maart alleen zaturdags
avonds, eeu uur voor booink'okluiden, op het water bq den
Da n

Van SIK ik o\. Enkhiiizen dmgsdags avonds te 7 uur,
Van Sneek op Groningen dingsdngs en vrijdags te 12 uur.
Van Groningen op Sneek maandags en vrijdags midJags

Se 2 uur.



Van Sneek op Harlingen des morgens te-10 uur.
Van Harlingen op Sneek des morgens te 10 uur.
Van iSneek op de Lemmer maandags, woensdags, don-

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

Van iSneek op Bolsward des morgens te 7, des namiddags
te 2 en donderd, morgens te 5 uur.

s» Joure des morgens te 8 en des namiddags
te 2 uur

» Kuinder en Blokzijl dingsd tnidd. te 12 uur.
»- Langweer dingsdags namiddags te 3 en

vrijdags te 2 uur.
» Olckmarkt dingsdags namiddags te 2 uur.
» Rotterdam woensdags voormidd. te 11 uur.
s» Steenwijk, dingsdags middags te 1 uur.
» TPoudsend dingsdags en vrijdags des na-.

middags te 2 uur.
» Zwol woensdags morgens te 10 uur.
» Balk dingsdags vooriniddags.
» Dragten »
» Gorredijk' »
» Heeg »
» Hterenveen »
» Hindelopen »•
» Koudum »
» Makkum »
» Sloten rn.
» Stavoren »
» rlst »

Van Stavoren op Amsterdam vrijdags morgens te 9 uur.
Van Amsterdam op Stavoren maandags avonds.
Van Jf^orkum op Enkkuizen en Amsterdam dingsdag en

zatuidag te 9 uur; doch van den 4 December lot den 1
Maart alleen vrijdags morgens ie 9 uur.

Van Amsterdam op IVorkum dingsdags en donderdags 'les
avonds te 6§ en in den winter te 3 | uur, van den 4 De-
cember tot den 1 Maart alleen maandags avonds.

Van Workum op Leeuwarden donderdags morgens te 6 uur.
Van Leeuwarden op Wütkum vrijdags middags te 12 uur

. hq de Keltingsbrug.
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i 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

Ssaturdags des morgens te 8 uur.
Van Hindelopen op Workum maandags, woensdag et»

vrijdags morgens.
Van Workum op de Joure woensdags middags te 1 en

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

aur.
Van Workum op Koudum maandags en vrijdags middags

te 2 uur.
Van Koudum op Workum maandags en vrijdags morgens

te 7 uur,
van Workum op de Lemmer maandags middags te 12 uur.
van de Lemmer op Workum dingsdags te 10 uur.
van Workum op Sneek maandags en dondsrdags middags

te 12 uur, van den 4 December tot den I Maart alleen
maandags

" van Sncek op W^orkum dingsdags en vrijdags te 12 uur;
van den 5 December tot den I Maart alleen dingsdags.

van Workum op Gaast vrijdags voortniddags.
» Hemelum »
» Molkwerum »
» W'arns »

Stoonivaart van Harlingen naar Enkhuizen
en Amsterdam.

van Harlingen naar Enkkuizen en Amsterdam zondags,
Woensdags en vrijdags des morgens te 8 uur.

van Amsterdam diugsdags, donderdags en zaturdags, aan
de Nisuwe Slads Herberg

Prijzen der Plaatsen: Paviljoen of I K a j u i t / 9 , 00.
2 » » 6, 00.
3 » » 3,00.

Kinderen beneden de 10 jaren betalen halve vracht.
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Barge van Harlingen op Leeuwarden»

vertrekt een uur na de aankomst der Stoomboot te Har-
lingen , en van Leeuwarden des morgens te 3 uur.

Ioformatien zija te bekomen hij den Logementhouder C.
PELLE, in het Wapen van Friesland, waar de Barge af-
vaart.

Vracht van Harlingen naar Leeuwarden.
Paviljoen ƒ 1, 50. I Roef /1 ,20. 2 Roef ƒ 0 , 80.
Kinderen beneden de 10 jaren betalen halve vracht.

Postkantoor te Leeuwarden.

Het Kantoor in de Beijerstraat is dagelijks geopend : voor
het aanteekenen en frankeren der brieven, gelijk mede voor
de gelúverzendingen, van des morgens 10 tot 12, des na-
middags van 2 tot 2 | en des avonds van 8§totI0§ uur; met
uitzondering nogtans, dat 's namiddags en 's avonds geene
geldverzendmgen worden aangenomen of uitbetaald — De
brieven naar Sneek, welke Post 's namiddags te 2 | uur
vertrekt, moeten voor 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, OosUVrksland, Drenthe, Harlingen en buiten-
lands, welke aan geene gedwongene frankeringen onderhevig
zijn, zal de Brievenbus aan het Postkantoor 's avonds pre-
cies te II ure voor de laatste maal worden geledigd.

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

Op zon- en feestdagen is het Kantoor alleen des middags
van 12 tot 1 en des namiddags van 2 tot 3 ure geopend.
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Bijzondere bepalingen.

1. Het is verboden, Goud of Zilver 'va de brieven te-
sluiten; echter neemt het Postkantoor Gouden en Zilveren
Muntspecien aan, waarvan, behalve het zegel, 5 pCt der
waarde betaald moet worden, hoe verre de plaats ook zij,
waar men zulks heen wil zenden, echter niet buiten het
Koningrijk.

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

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

België, 45 Centen.
Engeland, 50 Centen.
Spanje, Portugal, 95 Centen.
1)enemarken, Zweden, Noorwegen, 50 Centen.
Oostenrijk, Turkije, 50 Centen.
Oostenrijks Italië, 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 Brie venbestellers aan de huizen rond-
gebragt, uitgezonderd die, welke aangeteekend of aan eenige
civiele of militaire Autoriteiten geadresseerd zijn.

6. Van de Brieven Ier aanteekening (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 de dienst roogten hebben, kunnen zich ver-
voegen aan het Kantoor; dewijl de Directie trachten zal,
het Publiek iu alles te voldoen en de geregelde Correspon-
dentie zoo veel mogelijk te bevorderen.



HET VERTREKKEN DER

Diligences, Vrachtwagens en

Postboden.

Van Leeuwarden op Zwol alle dagen, rijdt af voor het
•Logement de Nieuwe Doelen, bij L. BETJGELAAB , 's morgens
te 8± ure

Van Leeuwarden op Groningen alle morgens te 7 ure;
doch van den 1 October tot den 1 April des morgens te 9
ure ; rtjdt af voor het Logement de Posihoorn, bij E. VAN
DER W A L .

Van Leeuwarden op Groningen van den 1 Maart tot den
1 Mei 's middags te 12 ure, van den 1 Mei tot deo 1 Sep-
tember des namiddags te 3 ure, van den 1 September lot
den 1 November 's middags te 12 ure; rijdt af voor het
Logement het JWapen van Friesland, bij C. PJTXLE,

Van Groningen op Leeuwarden, des morgens te 6 ure ;
docli van den 1 October tol den 1 April 's morgens te 9
ure; rijdt ai voor het Logement de Zwaan, bij VAN UtjK.
Vracht voor ieder persoon f 3,70 Mindere alstand, ] er
uur f0 30. Voor kinderen beneden de 3 jaren i , en be-
neden de 6 jaren § der vracht.

van Leeuwarden op de Lemmer 's middags te 1 nre, van
den 1 April tol den laatsten October; rijdt af voor het Lo-
gement Äet Wapen van Friesland

van de Lemmer op Leeuwarden, rijdt af een half uur na
het aankomen des Beurtmans van Amsterdam, voor het
Logement de Wildeman, bij H. t.E HETJX

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



24

POSTBODEN.

Voor de Grietenij Haar der udeel.
Alle middagen te 12 ure, in het Lands TPelvaren, behalve

des zondags.

Voor Tietjerksteradeel.
Naar Hardegarijp, Bergwn, Suameer en Garijp 's mid-

dags te 1 uur, bij den Bakker FRANTZEN op de Tuinen ,
door de Bergumer Schippers.

Kaar Bergum, 's morgens te 8 uur, bij den Kastelein
ZILSTHA bij de Hoeksterpoort,

Voor ' t Bildt. ,
Maandag, woensdag en vrijdag briefverzending en pak-

ies, neemt ook passagiers mede ; — in 't Klein Wagentje
Dij de Yrouwenpoort, 's middags te 2 uur.

Voor Leeuwarderadeei.
Naar Jelsum, Cornjum, Britsum, Stiens, Finkum en

Oude Leije alle dagen, 's middags te 2 uur in het Klein
Wagentje bij de vrouwenpoort. Neemt, bij gesloten water,
ook vrachtgoederen mede.

Engelum , Beetgumermolen, Beetgum, Dijksterkuizeri en
Marssum, dingsdag en viijdag te 2 uur, in het Klein Wa-
genlji bij de vrouweupoort.

Van Dokkum naar Bornwerd, Foudgum, Brantgum
Waaxms, Holwerd, Blija en het eilaud Ameland, bijkans
alle dagen; dnch vast 's maandags, woensdags en zaturdags
te 3 ure, bij PETRUS SUUBMAÜS bq de Aalsumerpoorl.

Naar Nijawier, Nijkerk, Melslawier, Merra, Ee, Oostrum,
Paesens, het eiland Schiermonnikoog en de Nieuwe Zijlen,
alle dagen, 's morgens te 8 uur, bij PJÏTRUS SUURMANS bij
de Aaisumerpoort.

Naar Eriezum, Damwoude, Akkerwoude en Rimumageesi
is ei- alle dagen gelegenheid bij de Wed. M E U M I , bij da
Woudpoort, 's morgens te 9 uur.
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TSEïOONSRS,

DE GRIETMAN.

ZfïNE EciITGENOOTE.

JOCHEM WAANWIJS, Schoolmeester en Voorzanger,

FOEKE , een jonge îSoer.

JIÎTSKE, diens Buurmeisje.

BOEREN, BOERINNEN, GASTEN,

liet tooneel verbeeldt een dorp in Westergoo. Rechts van
den ^aanschouwer het Griet&nijhuis, links de eerste huizen van
het dorp. Weer vooraant aan dezelfde zijde, eene eerepoort,
met de borstbeelden van den Koning en van de Koningin,
boven welke een Amor zweeft, die gereed schijnt den Koning
met eenen lauwer- de Koningin met eenen eihenkrans te kroonen.
Het geheele tooneel is mei kransen en bloemen, en mei de na-
tionale kleuren versierd. Uit het Grietenijhuis steekt eene vlag.



EERSTE TOONEElï.

J e t s k e en F o e k e ontmoeten elkander.

F o e ke .

Goeden avond, Buurmeisje! Gij ook hier ?

Je t s k e .

Ja, Foeke, wel zeker. Zou ik niet meè zingen, ter eere
van onzen Koning en Koningin ? en die worden immers
morgen in ons dorp verwacht en heden avond zouden wij
eens beproeven of alles goed gaan zal,

F o e k e .

Ja, morgen, zeide ten minste de Heer Grietman. — Vindt
gij de liedjes, welke hij gemaakt heeft, mooi?

J e t s k e.

Mij gevallen ze zeer, hoewel Meester Jochem zegt, dat
ze — hoe noemt hij het ook ? — ik heb het! — dat zij
niet hoog genoeg draven.

F o e k e .

Daarbij heeft hij vast aan de eerewachten gedacht, die
ook juist niet allen Friesche harddravers zijn. — Maar zeg
eens, Jetske, is dat nu zulk een bijzonder geluk voor ons,
dat hunne Majesteiten in Friesland komen ?
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J e l s k e.

Jou domme Jonge! die vraag had ik van u niet verwacht.
Hoe nu ? is het dan niet altijd een groot, een zeer groot
genoegen, als men goede vrienden te zijnent ontvangen mag
en zich in hun bezoek verheugen ? en hebben wij beter,
dierbaarder vrienden dan onzen Koning en Koningin, onzen
Vader en Moeder ? want dat zijn zij, voor ons, voor geheel
Nederland! En is dan onze Koning niet uit het zelfde
bloed als wij? is hij niet van Friesche afkoomst, en doet
dat ons niet, nog meer dan anderen, aan hem verkleefd
zijn? En haar, onze Koningin, welke wij nog nooit gezien
hebben, die zoo beminnelijk en zoo goed is, gelijk wij zoo
dikwijls hoorden en lazen ? zij in ons midden! Wel, er kan
geen gelukkiger tijd voor ons zijn, en, al moest ik dat geluk
met eenige jaren van mijn leven betalen, ik geloof, dat ik
het met vreugde d^en zou!

F o e k e.

Gij hebt volkomen gelijk. — Ik had daar zóó niet over
nagedacht. — Gij, Meisjes, zijt ook altijd slimmer dan wij.

J e t ske»

Of gevoeliger, Foeke. — Maar weet gij al, dat wij vrij
wat gasten in ons dorp hebben?

F o e k e .

Ho ! wie dan al zoo ?

J e t s k e .

Wel, daar zijn Eeuwke-oom en Hok-moei, van Hindeloopen,



met hunne dochter Douw. Marij Jans en hare dochter, van
Ameland ; Krijn Knelissen en zijne zuster, van bet Bildt —
Jonge, wat heeft zij eene mooie veer aan haar hoogen
hoed! — Sjoerd Freêrks Stevig en zijne vrouw, twee vrien-
den van Balk, in hunne oud Menniste kleeding, en twee
Stedjes , mooie , zwierige Juffers , uit Leeuwarden.

Fo e k e .

Jongens! dao rippresenteeren wij Westergoo'érs bijna ge-
heel Friesland, zou Meester Jochem Waanwijs zeggen, —
Zie, daar koomt hij krekt aan.

TWEEDE TOONEEL. ,

De v o r i g e n , Meesier J o c h e m.

F o e k e en J o t s k e .

Goeden avond, Meester !

J o ch e m.

Meester, — Meester! hm! — Kunt gijlieden dan niet On-
derwijzer der jeugd zeggen?

F o e k e .

Nu, Meester-Onderwij zei», word maar niet boos. Heit en
Pake hebben altijd Meester gezeid, en daarom zeggen wij
liet ook.

J o c h e m.

Men respekteert ons verheven beroep, onzen waardigen
stand, niet genoeg, -» Wanneer echter de Grietman het
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slechts wilde, kon mijna school een Instituut, en ik een In-
stituteur zijn.

F o e k e .

Sapperloot! dat 's een fraaie naam! hoe zei je dat ook ,
Heer Onderwijzer ?

Joche in , zeer deftig.

Instituteur!

J e t s k e .

Ja maar, al draagt een aap een gouden ring —

J o c h e m .
*

Zwijg, Meid, onbeschaamde heks ! O! dat gij nog op
mijn Instituut waart en ik de roede gebruiken mochte!

J e t s k e .

Die is immers bij de hedendaagsche Onderwijzers en die
andere lieden, «Jie gij daar zoo even noemdet, afgeschaft,
niet waar. Meester? Doch ik bedoelde u niet, maar onze
oude school.

Jo ch em.

Genoeg ! stil maar ! — Waar blijven de andereu ? Wij
zouden immers hier repeteeren, — Zoo ik maar bij stem
ben, want gijlieden waart heden in de kerk weder zoo ge-
heel buiten de maat, dat ik mijner longen geweld heb moe-
ten aandoen en mijne vuisten bijna heb te barsten geslagen,
om «lieden weder op de wijs te brengen. Helaas, ook met
het kerkgezang ziet het er sîecht uit! Gijlieden zingt van
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eeuwege en mensen, en het moet toch eeuwige en mensehen
zijn. Dat is nieuw, maar hoewel ik, gedeeltelijk, voor het
oude ben, veracht ik de, in onzen meer verlichten tijd ge-
maakte verbeteringen niet. Daarom wil ik Onderwijzer der
jeugd zijn, en mijne leerlingen op de oude wijze kastijden;
en, wat het zicgen in de kerk betreft, beu ik zeer voor
zulk een nagalmpje, dat ons, van het eene vaers tot het
andere, als op de vleugelen des gezangs, overvoert!

F o e ke.

Maar, Meester, komen de Koning en de Koningin nu
zeker morgen, maandag?

J o c l i e m ,

Of dîngsdag, of woensdag, of donderdag, of vrijdag, of
zaturdag, men kan dat zoo net niet weten.

F o e k e ,
En hoelaat ?

J o c h e m.

Ja, dat weet ik nog minder. De Koning koomt wel eens
vroeger dan men hem verwacht had. Daar heeft Z. M.
somtijds — het zij met allen eerbied gezegd — zijne aar-
digheid aan.

Je t s k e .

En dat jongetje, dat daar boven in de eerepoort hangt,
wien verbeeldt dat?

J o c l i e m .

Amor; — bij de oude Heidenen, de God der Liefde. Hij
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reikt den Koning eenen lauwerkrans, het zinnebeeld des
moeds, der Koningin eene eikenkroon, de kroon der bur-
gerlijke deugden,

J e t s k e.

Maar HH. MM. moesten immers dödr die eerepoort rijden,
en als zij nu van den grooten weg komen, rijden zij die
voorbij en recht op het Grietenijhuis aan?

3 o c h e m.

Hoe dom! Weet, dat de etiquette vordert —

F o e l i e.
De — okitette ?

J o c h e in.

Ik zie wel, dat gijlieden met geene Grooten omgaat, daar
gij de etiquette niet kent, welke hun ziel en leven is. —
Nu dan , de welvoegelijkïieid, •— vordert, dat men. zoo het
eeiiigzins zijn kan, Yorsteiijken Personen nimmer den kort-
sten weg doet nemen. Ben je bij voorbeeïd nooit bij eene
dergelijke gelegenheid te Amsterdam geweest? Man, daar
kunnen ze zoo omrijden! Ziet, van daar komen HH. MM.,
dan gaat het links, door de eerepoort, achter het dorp
om, waarbij Hoogstdezeiven de tuinen, zomerhuizen —

J e t s k e.

En andere fraaie gebouwen, welie men in eene achter-
buurt v ind t . . . . .

J o c h e m.

Val mij niet in fte rede i — bezien mogen, —> en vervol-
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gens weder rechts, door de buren, naar het Grieteiiijiiuis,
alwaar ik HH. MM. met eene aanspraak verwelkomen zal.

F o e k e.

Zal da Heer Grietman dat niet doen?

l o c l i e m .

Zijn dan de Grietmannen altijd in hunne Grietenijen ? —
De onze zal misschien in Leeuwarden moeten zijn, en, daar
ik hier de eenige man van letteren ben, lieb ik met de
Assessoren en den Secretaris beraamd, dat ik, in dat geval,
de Vorstelijke Personen begroeten zal, en, naar ik mij vleie,
op eene waardige wijze. — (Ter zijde.) En anders laat ik
het drukken. — Maar ginds komen mijne zangers en zange-
ressen, en hunne gasten.

DERDE TOONEEL.

De v o r i g e n , de D o r p s b e w o n e r s mei hunne
G a s t e a,

J o c h e m .

Zie zoo! Zijt gij nu allen bq elkander? Ja, ik mis nie-
mand. — Schaart u alzoo in twee reien, de mannen reclits,
de vrouwen links; de twee Juffers, die de duo zingen zul-
len , vóór de anderen. Nu, zijt gij gereed ? Ik wgnk, van
vóór het Grietenijhuis. — De Mannen beginnen.

F o e k e,

Daar komen de Heer Grietman en Mevrouw l
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VIERDE UK LAATSTE TOONEEL.

D e v o r i g e n , d e G r i e t m a n e« z i j u e E c h t -

g e n o o t e.

Allen groeten hen,

Jo c h e m .

Zal Uw Edelgrootachtbare en Uw Edelgrootachtbares
voortreffelijke gemalin ons de eer aandoen, onze plechtige
repetitie bij te wonen ? Dat zal ons zeer verheugen.

De G r i e tra an.

Wij willen gaarne eens hooren, mijne Vrienden , lioe gij
mijne liederen meent uit te voeren. — Doch, Meester, wat
heb ik gehoord van eene aanspraak, welke gij doenwildet?

J o chem.

Dat is namentJijk, indien UWEGA. soms mocht moeten
afwezig zijn. Ik zou dan, raet permissiet dus aanheffen :
{Keert ziek naar de ecrepoort.)

Zoo lang de blonde God der dagen
Zijn vlammeniossen heeft bestuurd,

Auroor, op haren rozenwagen.....

De G r i e t m a n .

Zijn die regels geheel de uwe, Meester ?

J o c h e m ,

Indien er iets in mocht voorkomen, dat insgelijks bij an-
deren te vinden ware, zoo zal UWEGA» zich gelieven te
herinneren, dat, van oudsher, de Poëten ells.aqd.er hebben
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nagevolgd e» nageschreven, en dat zulks alzoo op denïar-
aassus is getolereerd, —

Zoo îang de blonde God der dagen
Zijn vlammenrossen heeft bestuurd,

Auroor , op haren rozenwagen,
De nevelen heeft weggeschuurd,

En licht en leven doen herrijzen,
Was nooit een dag zoozeer te prijzen

Als deze dag, waarop Jupijn
Uw Majesteiten hier doet zijn.

Velleda, die het ons voorspelde, •
Germanjes grijze Landsibyll'....»

De G r i e t m a n .

Maar, Meester! de Romeinsche Goden en eene Duitsche
Waarzegster ?

3 o c h e m.

Wodan en Thor komen er mede in en Venus en Cupido
ook. Ik .heb op mijne reizen ia den vreemden meermalen
gehoord, dat, bij plechtige gelegenheden , alle soorten van
Godheden den Vorstelijkeu Personen iets te zeggen hadden»

De G r i e t m a n .

Doch ik voor mij, Meester, geloof, dat, bij deze gelegen-
heid en hier, eene meer eenvoudige, maar hartelijke begroe-
ting HH. MM. aangenamer zijn zal dan al die vreemde poespas
en Goden- en Godinnenkraam. Verbeeldt u, dat het Ko-
ninklijk Paar recht tegen ons over is ; heft uwe liederen aan
en hoort dan eens, hoe wij het, ik den Koning, mijne
vrouw de Koningin . denken aan te sprekersï
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J o c h e m.

Zoo als het ÜWEGA. gelieft.

KOOR.

M a n n e n .

Vlecht kransen en kroonen
Op dezen eeredag,

Den blrjdsten, den schoonsten,
Dien immer Friesland zag,

V r o u w e n .

Ontvouwt uw hartsgevoelens,
Uwe achting, uwe min,

Den hooggeschatten Koning,
Der eedle Koningin!

Duo.

A.

Beminden, U te mogen groeten,
Op Frieschen grond, is zaligheid.

B.

En mogen tranen daarbij vloeien,
't Zijn tranen, die de blijdschap schreit.

A.

Wij hoorden, hoe heel Neêrland juichte,
Waar Gij, voortreflijk Paar, verscheent;

Hoe zulke zachte vreugdetranen
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U overal zija toegeweend.
Hoe aller harten klopten, gloeiden ;

Hoe 't oudst geslacht, de teerste jeugd ,
Zich koesterde in de lentestralea

Vats uwe minzaamheid en deugd,

B.

Hoe Willem, Neêrlands Held en Koning,
Als Vader werd alom begroet,

De schoonste Spruit der Newaboorden
Alom als Moeder werd ontmoet,

Hoe wenschten wij, dat ook te mogen! —
En nu , die blijde dag is daar!

Zi]t dan ons welkoom,- Teêrgeliefden,
Zijt welkoom ons, voortreflijk PaarS

ALGEMEEN KOOR,

Welkoom , ja welkoom ,
Koning, Koningin ,

Hei!! ü , en uwen kindren !
, Heil! liee! uw gezin !

D e G r i e t m a n treedt vóór,

O Telg van Nassaus Stam, wie, die uw troon mag naderen
En in het vonklend oog den tweeden Willera ziet,

Herinnert zich de deugd ran uw verheven Vaderen,
En hunne onkreukbre trouw aan 't dankbaar Friesland, niet ?

Ernst-Casimir, uit wien Gij lijnrecht zijt gesproten,
Heeft dat Gewast vooral zijn dagea toegewijd s

Doch in dien Held, te vroeg vóór 't grijs Roermond doorschoten.
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Betreurde heei de Staat het sieraad van zijn tijd.
Zijn oudste zoon, des rangs van zulk een Vader waardig,

Zijn Henrik, had aimeê zich aan ons heii verpand;
Niet minder van beleid, en steeds tot strijden vaardig.

Stierf ook die Graaf de dood voor 't lieve Vaderland.
Eens Willem-Fredriks naam wordt nimmer hier vergeten;

Hij, Henriks broeder, mede ons jammerlijk ontroofd,
Mocht even groot in 't Veld als ia de Raadzaal heeten; —

En Wetenschap en Kunst verhieven moedig 't hoofd.
Toen hij , haar niet alleen bescherming deed weêrvaren,

Maar ook ze droeg in 't hart en heur beoefnaar was.
Nam hem het noodlot weg in 't krachtigst van zijn jaren.

Gelijk een Feniks rees zijn Kroost uit 's Vaders asch.
' t Was Henrik-Casimir, zoo strijdbaar, kloek, en schrander,

Maar (ach) die 't offer werd van zijn te rasschen moed,
Wanneer bij, jongling nog, streed, onder Aylvaas stander.

En, stortend met zijn ros, schier stikte in eigen bloed,
En aan die wonde leed, tot ze eindlijk hemdeedsneven, —

Hoewel bij daarom nooit één enkien strijd ontweek,
Maar bij Senef, Heury» en Landen, waagde 't leven,

Totdat hij, inden arm van gade en kroost, bezweek.
Wie prijst een Friso niet, uit zijnen echt geboren,

Des vaders erfgenaam, den Held van Malplaquet,
Al moest*bij roemloos in verachte waatren smoren?

Hard trof die ramp zijn gâ, doch heeft haar niet verplet —
Daar ze immers zijnen Spruit voor Neêrland op moest voeden;

Den vierden Willem, uit partijschap lang miskend,
Maar ook gelouterd door geleden tegenspoeden,

En van heel Nederland gehuldigd in het end;
Hem, die toen hooger steeg, dan Nassau of Oranje

Nog ooit gestegen was, sinds eersten Wiliems hand
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Dat Neêrland had ontrukt aan 't ssielendvvingend Spanje
En all' de beulen van den wreedsten dwingeland.

Zijn zoon had evenzeer dat voetspoor ingeslagen ,
Waar' heel de waereld niet in vuur en vlam geraakt,

En, eerst na twintig jaar van schier onlijdbre plagen,
Door uwen Vader hier der Gallen boei geslaakt.

O Telg van zulk een Stam, die van zoo groote mannen,
De wellust van ons Land , de schrik van 't vreemd geweld

Handhavers van het recht en geessels der tirannen,
Nooit zîjt ontaard geweest, — waar, onvolprezen Held,

Ons Spanjes velden en de Viersprong van getuigen,
Met Hasselt, Leuven, en zoo menig ander oord, —

Voor wien uitheemscben zelfs liet hoofd met eerbied buigen, —
Die, ook door vijanden, uw roem verkonden hoort, —

O Spruit van Friesche teelt, o Koning, neem de hulde
Der vrije Friezen thans met welgevallen aan :

't Gewest, dat nimmer dwang , van welk een aard ook, duldde,
't Oprechtste Volk, zal U geen vleitaal doen verstaan.

Neen, als het zweert, dat het U altijd zal beminnen.
En eeren, en, is 't nood, zich scharen aan uw zij,

Met U zal strijden, en (behaagt het God) verwinnen.
Dan zweert he t , wat het meent: het kent geen veinzerij.

Het smeekt d' Algoede, dat Hij immer U wil zegenen,
Als Opperheer, als Gade, als Vader, te aller uur,

Dat niets dan voorspoed ü en de Uwen moog' bejegenen,
Dat uw nakoomlingschap zoo lang als 't aardrijk duur'.

Dat uw regeering zich door wijsheid onderscheide,
Dat, wie Gij raadpleegt, zij des Volks en's Kom'ngs vrind,

Dat U en hem Zijn Geest nabij zij en geleide,
Eu Ge in 't geluk uws Volks sieeds uw belooning vindt.
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D e s G r i e t ma ns E c h t g e n o o t e treedt vóór,

Zij die Algoede ook uw Beschermer en Behoeder,
Doorluchte Koningin , die ik, als eedle vrouw,

Als waardige Echtgenoote, en liefderijke Moeder,
In Frieslands naam begroet, en hier zoo gaarne aanschouw,

Naast hem, wiens teederheid alle uwe levensdagen
Tot blijde stonden make, als Gij 't de zijne doet.

Blijf steeds zijn hoogste lust, zijn innigst welbehagen,
En aangebeên van 't kroost, door U gebaard , gevoed,

Tot deugden opgekweekt; uw kostbaarste juweelen.
En paerlen aan uw kroon, hier en in de eeuwigheid.

Blijf, wat gij immer waart : het voorbeeld, niet voor velen,
O oeen, voor allen; Gij , de Zon , die licht verspreidt,

Waar duisternis regeerde , en warmte, waar de koude,
Wen uwe stralen haar niet weerden, en, met kracht,

Terdreven, voor altijd verstijvend heerschen zoude.
Gansch Neêrland weet het, hoe weldadig Gij uw macht,

En invloed aanwendt, steeds tot nut en heil van allen;
Dat geen rampzalige, door 't ongeluk bedroefd,

Als hij U aanroept, ooit U lastig is gevallen,
Of die ten tweeden maal te vergen heeft behoefd ;

Dat Ge, als een Engel Gods, verschenen vóór de sponde
Des Krijgsmans, die zijn arm aan Volk en Koning bood .

En krank daar nedcrlag, hem pleegdet en zijn wonde,
En steeds, door blik en woord, uw weldaân hebt vergroot.

Dat — maar schijnt niet uw oog mij 't zwijgen op te leggen ?
O ja , Vorstin, men kent uw christelijk gemoed;

Het is van U, dat wij naar waarheid mogen zeggen:
Kooit weet haar linkerhand wat hare rechter doet. —

Ook uw verheven Stam, uw Voorgeslacht, te roemen,
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Waar', wen 't gevorderd werd, een schoone, en lichte taak,
Maar , als wij hier alleen den grooten Peter noemen,

En Alexander, eens de trots en 't zielsvermaak
Van 't uitgestrekste Rijk, dat, machtig in Europe,

Ook heerscht in Asia, en , nog in volle jeugd, -—
Dat staag in krachten winn', dat nooit een vijand sloope,

Dewijl zijn groei en bloei, wat edel denkt, verheugt, —
Dat Keizer Nikolaas nog lange moog' regeeren, —

Dan zeker is die taak naar haren eisch volbracht,
En zal ook Annaas naam geen roem en glans ontberen,

Zoo bij den tijdgenoot als bij het nageslacbt.
Doch, waart Gij ook , Vorstin, in de armste hut geboren,

Waar achting voor het goede, enschoone, en groote woont,
Zou, Koninklijke Vrouw, toch ieder U doen hooren,

Dat elk U mint, waardeert, en eerbied steeds betoont!

HET Koon valt in.

Heil! heil ü , beiden,
Koning! Koningin!

Heil! U , en uwen kindren !
Heil! heel uw gezin !



UI-?B©EZEMlï¥S

bij het bezoek van den voormaligen Prinsen- nu Stadstuin
door de Koninklijke familie , gedurende HEL MM. ver-

blijf te Leeuwarden, op den 25 Julij 1841, terwijl
de tuin geïllumineerd was, en tevens een vuur-

werk werd afgestoken.

Friezen, juicht uw' Vorst ter eer,
Uw' Vorstin en 't Kroost,

Nu zij in uw midden zijn,
En men hier verpoost;

Nu zij in den ouden tuin
Van hun voorgeslacht

Met ons deelen in 't genot
Van den schoonsten nacht;

Nu de Hemel ' t heerlijkst weer
Aan ons allen geeft,

En een' zachte, zoele wind
Door de blad'ren zweeft;
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Nu een duizendvoudig licht
Allen hier omstraalt,

En een' onverraengde vreugd
In de harten daalt!

Friezen, dat de braafste held,
Onze roem en eer,

Met het liefste, wat Hij heeft,
Hier nog dikwijls keer!

Friezen, wat u nog ontbreekt, —
Draagt het aan Hem voor !

Aan uw' welgegronde ktagt
Leent de Vorst gehoor! —

Friezen, juicht: de Koning leev1!
Leev' de Koningin!

Leev' het onverbasterd kroost
Van de teerste min !

Stijg' de beê uit aller hart,
Dring' ze uit aller borst:

God bewaar Vorstin en kroost,
En den besten Vorst!

Ex tempore. A. DE JOSG, W Z .
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HH. MM. VERTREK

UIT

FRIESLAND,

den 30 Juïij 1841,

Vaart wel geliefde Vorst en Waardige Vorstin!
Vaart met Uw' telgen wel, uu Gij ons gaat begeven!
Vergeet de Friezen niet! — Dat Volk vergeet U nooit,
En blijft aan U getrouw, al kost het goed en leven.

Daar kwaamt Gij, dierbre Vorst, met Uwe Ga en kroost,
Gelijk een vader komt in 't midden zijner kind'ren.
Geen onbegaanb're weg, noch 't dreigen van de zee,
Geen storm of onweersbui kan U in 't opzet hind'ren.
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Hier, waar Uw ed'le stam, aan 'tVolk op't naauwst verknocht,
Reeds eeuwen 't roer van staat mei zachte hand kon sturen, —
Hier zijn én Yorst én Volk op 't allerschoonst vareend;
Hier is een band gelegd, die eeuwen kan verduren.

Van daar die blijdschap , Vorst! die Ge uit de blikken leest,
Als 't oude Friesche Volk Uw treden mag verzeilen;
Van daar, dat bij 't-gejuich, waar Gij U ook vertoont,
Uw minzaamheid een traan uit menig oog doet wellen.

Siert onze Friesche dragt Uw dochter en Uw Ga ' ,
Dit geeft het grootst bewijs van achting voor de Friezen.
Schat Gij het Friesche Volk , Vorstin! die eere waard, —
Gij zult Zijn dank en liefde en eerbied nooit verliezen.

Verhoor, ô God! de beê van 't trouwste Volk op aard!
Rek Gij het leven van het Vorstenpaar en kind'ren \
Dat leven blijv' gewijd aan 't heil van Neêrlands Volk,
Dan zal geen tijd of magt der Friezen trouw vermind'ren.

Vaart wel geliefde Vorst en waardige Vorstin!
Vaart met Uw' telgen wel, nu Gij ons gaat begevenS
Vergeet dö Friezen niet! — Dat Volk vergeet U nooit,
En blijft aan U getrouw, al kost het goed en leven.

Leeuwarden. A. DE JONG-, W Z .



WOPKE JÜWSMA EN WORP TJAERDA.

TWEEDE BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS DER ONLUSTEN

TUSSCHEN DE

1466.

i.

Aan wederzijden van het kerkhof te Riiuumageesl in
Dcmtumadeel lagen in het jaar 1466 twee sterke adellijke
Stinsen, de eene bewoond door W o r p T j a e r d a *), de
andere door W o p k e B a u k e s Juwsraa . Zoo er eene

*) S c h o t a n u s geeft hem op als gesneuveld in het
gevecht tusschen de Schieringers en Vetkoopers op den 11
October 1462 bij Irnsum; doch begaat hier eenen misslag.
Occo van Scar l telt hem onder de gevluglen, ook
P i e t e r van T h a b o r noemt hem niet onder dedooden,
en in het vervolg der geschiedenis blijkt duidelijk, dat hij
in het hier genoemde jaar nog leefde.
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gulle, vriendschappelijke verkueriug tusschen deze naburen
had beslaan, zouden zij met hunne huisgezinnen veel tot
de veraangenaming van elkanders leven hebben kunnen'toe-
brengen ; maar, helaas ! juist het tegendeel^ had plaats ; daar
de een de Scbieringer- en de ander de Vetkooper-partij
was toegedaan, werden er misschien in jgeheel Friesland
geene bitterder vijanden gevonden, dan juist W o r p^ T j a e r-
da en W o p k e J u w s m a , Haat en wraakzucht bezielden
vooral den eersten, en niets werd er door hem verzuimd,
wanneer het er op aankwam, zijnen nabuur te kwellen en
zoo ongelukkig mogelijk te maken, Iedere gelegenheid om
J u w s m a kwaad te doen , werd door T j a e r d a met gre-
tigheid aangenomen, en waar het hemzelven aan vinding
tot het berokkenen van onheil ontbrak, werd hij dapper
bijgestaan door zijnen neef L i e u w e J e l l i n g a , schoon-
zoon van zijnen broeder S i p p e , die gehuwd was met
A n s k v a n H e e m s t r a , en bij het huwelijk haren fa-
milienaam voor den zijnen had verwisseld. Deze L i e u w e ,
een geweldig aanhanger van de partij der Schieringers, was
tot alle stoutmoedige daden in staat, en tevens onverschillig
omtrent de wijze, waarop hij zijn oogmerk bereikte, zoo
het slechts strekte tot vernedering van de gehaate Vet-
koopers.

II.

Om middernacht van den 5 Augustus in het bovengenoemd
jaar, terwijl zijne vrouw J o u c k v a n Mar t e n a , welke hij
na het overlijden van zijne eerste echtgenoot, G r a e t s
v a n E i j s i n g a getrouwd had, en zijne beide dochters uit
dit en het vorige huwelijk verwekt, S j o u k e n R i n s k
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reeds lang ter ruste waren, zijne krijgsknechten în den ver-
wulfden kelder hunne vermoeide leden op het stroo hadden
uitgestrekt, en al/een de wachter met zijn horen op de trans
van den toren, en de schildwacht met zijne lans bij de op-
gehaalds valbrug op den uitkijk stonden, zat W o r p met
zijnen broeder B a r t h o l d (die naar zijne state te Sijbran-
dahuis, T j a e r d a v a n S t a r e k e n b o r g genoemd werd)
en zijne vrienden L i e u w e J e l l i n g a en D o u w e A b -
h i n g a in de feestzaal van Tjaerdahuis nog in drok ge-
sprek.

Van een bezoek bij hunnen partijgenoot D o e k e F o n -
d e n s te Jorv/erd teruggekeerd, waren zij reeds eenen
geruimen tijd, onder den beker schuimenden Rhijnwijn ge-
zeten, en was het hun gemakkelijk aan te zien, dat de
stevige dronk niet zonder uitwerking was gebleven. Luider
en luider klonken hunne krachtige steramen door de gewel-
ven van het ruime slot, menigvuldige vloeken en verzwerin-
gen, vergezeld van sJageu op de tafel en stampen met de
voet, bewezen maar al te zeer, dat het juist geen vreed-
zaam onderwerp was, dat hun bezig hield. Menig wapen-
feit was reeds verhaald, menige dappere daad van voorzaat
en tijdgenoot reeds aangehaald, toen W o r p , na eenen
vollen beker geledigd te hebben, uitriep: Men mag zeg-
gen wat men wil, er is voorzeker geen geslacht in Friesland
dat zich op zulk eene beroemde afkomst kan verhovaardi-
gen, als het mijne Waren niet reeds in de jaren 788 en
809 na de geboorte van onzen Heiland, L u d g e r u s en
G e r f r i d u s , beide Bisschoppen van Munster uit het ge-
slacht der T j a e r d a ' s ? Werd niet de Friesche Edelman
T j a e r d a door C a u a t , Koning, van Engeland, Noorwegen
en Denemarken in 1045 ridder geslagen ? En was niet in
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1352 mijn naamgenoot, W o r p T j a e r d a , de zestiende
Abt van het klooster Mariengaarde ?

Ofschoon ik mijn geslacht niet zoo hoog kan doen op-
klimmen , en er op uwe rekening ook wel wat zoude val»
len af te korten, daar het u , naar mijn gevoelen, be-
zwaarlijk zoude zijn te bewijzen, dat onder anderen die
Bisschoppen lot uwe voorzaten hebben behoord, is het
mijne evenwel ook.niet te verachten, antwoordde A b b i n -
ga , «ook ik tel dappere en voorname mannen onder mijne
voorouders."

Toornig sprong W o r p op en schreeuwde hem toe, »Bij
mijn zwaard! D o u w e ! gij zult mij voldoening geven voor
dezen twijfel aan den luister van mijn geslacht."

»Niets liever dan dat ," hernam deze, »het zal mij aan-
genaam zijn zulk een' armhartigen pogcher naar den duivel
te zenden." Zonder de tusschenkomst vau S t a r c k . e n -
b o r g b , en J e l l i n g a was men voorzeker tot dadelijkhe-
den overgegaan, want het bloed dier helden van de mid-
deleeuwen-, aangezet door dagelijksche gevechten en bloed-
stortingen, en verhit door het onmatig gebruik van wijn,
kookte bij de minste beleediging, en bijna altijd was moord
en doodslag het onvermijdelijke gevolg van een onvoorzigtig
woord; maar deze traden tusschen beiden, L i e u w e schonk
de bekers vol en zeide : » Kom aan, Mijne Heeren! geen
geschil om een enkel woord tusschen goede vrienden. Be-
denkt welk een gejuich de Vetkoopers zouden aanheffen,
wanneer zij vernamen dat twee hunner meest gevreesde te-
genstanders om eene nietigheid elkander van het leven had-
den beroofd. Laat ons onze krachten besparen, opdat wij,
wanneer wij elkander weder bij de ooren krijgen» er beter
afkomen, dan voor vier jaren."
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De toespraak van L i e u w e, maar vooral de herinnering
aan de door hem aangehaalde , mislukte onderneming be-
woog de verbitterde krijgers tot eene verzoening, na de be-
kers opgevat en zamen geklonken te hebben, gingen zij
weder zitten ais of er niets gebeurd was. Om de stilte voor
te komen, welke gewoonlijk in een gesprek ontstaat, na
eene dergelijke opwelling, begon J e l l i n g a over het zoo
even genoemde gevecht te spreken en zeide: »Het blijft
mij nog altijd onbegrijpelijk, hoe wij dien slag met zulk
eene groote overmagt hebben kunnen verliezen." » Ver-
haal mij toch eens naauwkeurig, hoe dat geval zich toch
heeft toegedragen,1' vroeg B a r t h o l d , »bij gerucht heb
ik er toen veel van vernomen, maar gaarne zoude ik van
ulieden als ooggetuigen en deelgenooten het ware willen we-
ten " »Dat is gemakkelijk te doen,"antwoorddeL i e u w e ,
«wanneer gij maar op schenken past en zorgt dat mij de
keel niet droog wordt. Gij weet dat toen J o u k e G a l a -
ma en J a n e k e D o u w e m a van Langv/eer de Stinsen
van R i e n k D o i j t z e s A b b e r a a te Akkrum en van
K e m p e D o n ia te Hemelum ingenomen en vernield had-
den , en vervolgens het huis van D o i j t z e n A b b e m a t e
Irnsum belegerden, de gebroeders O o n i a met al hunne
magt daarheen trokken, om die Stins te ontzetten, maar
door J a n e k e tot aan Rauwerd toe werden teruggedreven,
en dat zij daarop boden aan ons zonden, om hun te hulp
te komen, en D o u w e m a uit het klooster te Aeîsum,
waarin hij zich genesteld had, te verjagen. Gij kunt be-
grijpen , dat wij niet lang sammelden; ongeduldig ons met
dien dollen Vetkooper te meten, zaten wij den volgenden
morgen (den 11 October) reeds voor dag en daauw te paard
en renden naar Rauwerd, namelijk H e t t e van De k a m a
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vanJorwerd, T j e b b e U n i a , J e l g e r F e i t s m a , S ij t j e
M a r t e n a , O e n e O e n e m a van Wirdum, de beruchte
D o e k e F o n d e n s van Jorvierd en wij drieën , ieder met
eene sterke bende knechten. Wij gunden ons naauwelrjks
dea tijd, om ons en onze manschappen en paarden wat te
ververschen, maar trokken dadelijk te Nijedam over de Zijl
naar Aelsian om die roovers uit hun nest te verdrijven. Bij
het klooster gekomen, en nog op geenen vijand bedacht,
kwam de woeste J a n c k e Do u w e m a , razend van kwaad-
aardigheid over onze aankomst, ons onvoorziens op een
stuk land overvallen. Terstond wenden wij ons om, dapper
werd 'er van weerskanten gestreden, en geregtigheid moet
men ook zijnen vijand .laten wedervaren, J a n c k e D o u -
w e m a bestuurde den aanval, als een bekwaam en ervaren
krijgsoverste. Alle onze pogingen om het veld te behou-
den, waren te vergeefsch, het gelukglas der Don ia's scheen
afgeloopen te zijn. Eensklaps werden wij overmand en na-
dat H a r i n g D o n i a , D e k e m a en O e n e m a met ver-
scheidene »voetknechlen en ruiters gesneuveld en D o e k e
F o n d e n s gevangen genomen waren, sloeg ons krijgsvolk
op de vlugt, en moesten wij, hoe ongaarne ook, wel vol-
gen. Nooit zal ik het die gevloekte Vetkoopers kunnen
vergeven, dat ik ongekwetst heb moeten vlugten, vroeg of
laat zal ik het hun betaald zetten.

» Gave de Hemel, dat er spoedig een einde aan die onge-
lukkige partijschappen kwam, welke ons arm Vaderland in
vuur en vlam zetten , en deszelfs welzijn dermate ondermijnen,
dat wij spoedig geenen uitheemscheu vijand meer hel hoofd
kunnen bieden, en het den Bisschop van Utrecht of dea
Graaf van Holland maar in het hoofd behoeft te komen,
om ons, zoo verdeeld als wij onderling zijn, met huid en
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haar in te slokken," hernam de meer bezadigde S t a r c -
k e n b o r g h en nam afscheid van het gezelschap, daar liet
tijd voor hem werd zijn slot te Sîjbrandahuis weder op te
zoeken. Zijnen knecht gewekt hebbende, bragt deze de
paarden voor,'en de valbrug nedergelaten zijnde, reed hij in
vollen draf naar huis terug, en vond zijne getrouwe gade,
I t k e J a e r l a met hunne vier kinderen B o t t o , I t k e ,
W o r p en A l i j d t reeds in eenen gorusten slaap,

»Goed dat de zedemeester vertrokken i s , " zeide J e l -
l i n g a , toen B a r t h o l d het vertrek verlaten had. »Hij
is uw broeder, W o r p , maar ik ben niet gaarne in zijn
gezelschap, zijne tegenwoordigheid hindert mij altijd, wan-
neer wi] lustig onder den beker zitten, hü heeft altijd wat
op on^e plannen en ondernemingen aan te merken." » En
ik geloof toch , dat hij de beste van ons allen i s , " hernam
W o r p , » de oude Friesche trouw en bedaardheid zit hem
nog in het bloed , en dapperheid in den krijg kunt gij hem
toch waarlijk ook niet ontzeggen." »Pah, wat beteekent
dapperheid zonder behendigheid en list in deze beroerde
tijden," antwoordde L i e u w e . »Doch laat ons van iets
anders spreken. Gij hebt straks zoo hooglijk op het ge-
slacht van T j a e r d a geroemd, en evenwel laat gij, een
nakomeling van dat geslacht, ongestraft beledigingen op u
zitten." »Het zoude u bezwaarlijk vallen zulks te bewij-
zen," riep W o r p , reeds op nieuw in drift ontstoken,
»niemand heeft ooit aan mijnen moed getwijfeld,"

«Niets is gemakkelijker te bewijzen dan dat," zeide de
iooze , wraakzuchtige Je 11 i n g a , » staat niet nog altijd
even ongeschonden het trotscheslot van uwen grootsten vijand
naast bet uwe, en leeft hij daarin niet ongestoord en gerust
snet wijf en kinderen, ala of hij uw beste vriend ware?"
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aiWat wilt gi j !" antwoordde T j a e r d a . »Gij zijt even
goed als ik zelf overtuigd, dat het mij onmogelijk is, het
sterke kasteel te bemagtigen, zag ik kans, om het eenmaal
meester te worden, dan zoude ik het beleg ondernemen,
al moest ik er een jaar voor liggen."

»Wie spreekt hier van geweld?'' hernam L i e u w e ,
s ik weet wel, det het nest onneembaar is, maar wat belet
ons den verschansden beer uit zijn hol Ie lokken en te van-
gen. Ik heb een plan beraamd^ en zoo dat gelukt, is de
trotschaard morgen om dezen tijd in uwe magt,"

«Laai. hooren," zeide W o r p , »en gij zult gewaar wor-
den , dat ik niets zal ontzien , wat mij in de gelegenheid
kan stellen den gehaten Vetkooper in handen te krijgen."

»Geef nûj den roodharigen S i p k e , scheelen J o u k e ,
. den mof H a n s F r e s l i c h en de beide zonen van den
ouden Enkhuizer zeeschuimer mede , dan zal ik er een paar
vaa mijne knechten bijvoegen, en ik sta voor den goeden
uitslag in."

»Naar de personen te oordeelen, welke gij wilt gebrui-
ken," sviel D o u w e A b b i n g a hem in, «begrijp ik,
dat hier een sehurkenstreek , of zoo als L i e u w e het ge-
lieft te noemen, een krijgslist op het tapijt is, en daar gij-
lieden weet, dat ik, ofschoon even groot vijand van de
Vetkoopers, als de besle Schieringer durft denken, en al-
tijd bereid hen in het open veld onder de oogen Ie zien,
mij nooit met dergelijke heimelijke ondernemingen inlaat,
zult gij mij wel veroorloven ook ditmaal geen deel daaraan
te nemen, maar de slaapstede op te zoeken, welke W o r p
mij voor dezen nacht heeft aangeboden. Voor het krieken
van den dag vertrek ik." Hij weuschte zijne vrienden
eenen goeden nacht, en begaf zich ter ruste. Na hem
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eenige schimpredenen over ziijne laffe naauwgezetheid na-
geroepen te hebben, zette L ie u w e aan W o r p zijn
vloekwaardig opzet breeder uiteen, en na het drinken van
nog menigen beker op het welgelukken van hetzelve,
waggelden de beide woestelingen met een bezwaard hoofd
en een hart met haat en wraak vervuld naar hunne slaap-
plaatsen.

in.

Van geen kwaad bewust zat W o p k e J u w s r a a den
volgenden morgen met zijne huisvrouw en zijne beide vol-
wassen kinderen , P o p k e en W y t s aan het ontbijt, en
deelde haar zijne plannen voor den i ag' mede. Eerst wilde
hij zijne gewoone ochtendwandeling in den tuin doen, ver-
volgens met zijn huisgezin het middagmaal houden, en na
hetzelve eenen goeden vriend te Murmerwouck bezoeken.
In de wandeling werd natuurlijk geen gevaar gezien, maar
vrouw en kinderen rieden hem ernstig aan, zich niet zon-
der goed geleide verder op weg te begeven, vooral daar
de torenwachter gisteren berigt bad gegeven, dat L i e u w e
Je 11 in ga en D o u w e A b b i n g a met eenige knechten
den valbrug van zijnen vijand T j a e r d a waren overgere-
den. Hij belooiâe dit en ging naar buiten.

Inmiddels had L i e u w e , met overleg van W o r p , de
bovengenoemde knecïiiten, die voor hel noch duivel vrees-
den , en voor eene goede belooning tot elke schurkenstreek
in staat waren, in de schuur van den Pastoor, die bij de
kerk woonde, verborgen. Hij zelf stond nevens hen door
een klein venstertje het oogenblik te bes]:>ieden, waarop
J u w s m a zijn slot zoude verlaten. W o r p was îe huis
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gebleven, om alle verdenking van medepligtigheid vaa zich
af te kunnen weeren, wanneer de aanslag onverhoopt mis-
lukte.

» Dat zijn juist avontuurtjes naar mijnen zin ," zeide de
roodharige Si pk e , »terwijl zij in het hooi liggende, zich
mooi begonnen te vervelen," eene goede betaling en wei-
nig moeite. »En tevens weinig gevaar," duwde H a n s
F r e s l i c h hem toe , »dat past u ook wel." »3Nu waar-
achtig! de mof begeeft zich ook niet roekeloos in gevaar,"
viel scheele J o u k e hem spottend ia, »ha! ha! het heugt
mij nog hoe ik hem den 11 Octoher 1426 heb zien loopen,
toen de Vetkoopers ons bij Irnsum op de hielen zaten."

»Toen zijn er wel andere gaan loopen, en gij zijt ook
niet het langst blijven staan," snaauwde D i r k , de oudste
zoon van den Enkhuizer zeeroover, verstoord dat de Frie-
zen elkander altijd in woorden en daden bijsprongen, zoo-
dra een vreemdeling het waagde hen aan te randen, »Gij
naoogt wel zwijgen, laffe Hollander," liernam J o u k e ,
»wanneer uwe landgenooten u te Enkhuizen hadden, zoudt
»ij spoedig aan de hoogste galg bengelen." » De pest over
i , scheele Fries," riep D i r k woedend uit en trok zijn
nes, »ik zal u die schimpredenen verkeren."

De overigen wilden reeds opspringen, om van nabq een
oor.eel te aanschouwen, dat zoo zeer in hunnen smaak viel,
oen Je 11 in ga op hen toetrad en hun het stilzwijgen op-
îide. » Het is nu geen tijd om, wegens uwe eigene zoiter-
âjen , te vechten , maak dat heden avond onder den bierkan
f," zeide hij , o wij hebben thans wal gewigtigers te doen."
lorrend zwegen de kuapeu , en gingen zich juist wede-, in
iet hooi nederleggen, toen Li e uwe hen waarschuwde, op
unne hoede te zijn, want dat hij den vijand zag naderen.
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Ia zijn morgengewaad en ongewapend kwam de geen on-
heil vermoedende J u w s m a langzaam aanwandelen over
de brug , die over de gracht lag, welke zijne tuinen van
het slotplein scheidde. Ulings stortten de booswichten uit
de schuur. J o u k e , S i p k e en H a n s F r e s l i c l i vatten
post op de brug, om W o p k e den terugtogt af te snijden ,
en J e 11 i n g a liep met de overigen hem in den tuin ach-
terna, met vloeken en bedreigingen hem toeschreeuwende,
dat hij zich zoude overgeven. Radeloos van angst, daar
hij zag, dat het hier om zijn leven te doen was, beproefde
hij eerst zijn eigen brug weder te bereiken, maar dezelve
bezet vindende, liep hij over het kerkhof naar de opge-
haalde valbrug van het slot van zijnen vijand T j a e r d a ,
in de hoop , dat deze hem uit deernis zoude innemen Maar
al zijn roepen en kermen om hulp was te vergeefs. W o r p
stond voor het venster en zag zijnen nood onverbiddelijk
aan; niet dat hij op dit oogenblik geene opwelling van me-
delijden met de ellende van zijnen ongelukkigen vijand ge-
voelde , maar een zware eed, dien hij aan zijnen barbaar-
schen neef, die de mogelijkheid van dit geval voorzien had,
had afgelegd, verbood hem hulp te bieden,

J u w s m a ziende, dat zijn roepen vruchteloos was, en
dat W o r p hem niet wilde helpen, sprong sidderend in de
gracht van T j a e r d a slot, klemde zich aan den pilaar
-van de valbrug digt aan het huis, vast, en verbeidde aldus
weerloos den dood. L i e u w e, die hem op de hielen volg-
de , gaf last aan zijn volk, om hem om te brengen, en
naauwelijks was dit bevel zijnen mond ontglipt, of dadelijk
werd hetzelve door zijne boosaardige handlangers ten uit-
voer gebragt. D i r k en zijn broeder schoten op hun on-
gelukkig' slagtoffer hunne pijlen af, terwijl de knechten

^
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van J e 11 i n g a hem verder met hunne spiessen afmaak-
ten.

Trotsch op zijne onmenschelljke, den edelen Fries on-
waardige, overwinning, trok L ie u w e met zijne knechten
in triomf T j ae rda - s lo t binnen, en werd door W o r p met
eene mengeling van vreugde over den dood zijns vijands,
en droefheid over de wijze van denzelven, ontvangen. Toen
hij zich tegen J e 11 i n g a er over uit liet, dal het hem toch
leed deed, dat hij den Yetkooper niet in een openbaar ge-
vecht had geveld, voerde deze hem te gemoet: » Stel u
gerust, gij zijt van hem verlost, doode honden bijten niet."
B a r t h o l d v a n S t a r c k e n h o r g h en D o u w e A b -
b i n g a gaven T j a e r d a naderhand wel hunne veront-
waardiging over zijne vaîsche handelwijze te kennen, maar
het was te Iaat J e l l i n g a werd door hen met de ver-
diende verachting behandeld, en later nooit weder in hun
gezelschap toegelaten.

De zoon van W o p k e J u w s m a , P o p k e , werd in het
volgende jaar door de krijgsknechten van W o r p T j a e r -
d a, evenwel zoo als men zeide, buiten weten van hunnen
Heer, ook vermoord.

Zijne dochter W y t s , die naderhand trouwde aan J u w
vati H a r i n x m a t h o e S n e e k , verkocht de stins , haar
hatelijk geworden door den dubbelen moord aan vader en
broeder gepleegd, aan G a t z e J u w s m a , misschien iemand
van haar geslacht, maar mogelijk ook voerde hij vroeger
eenen anderen naam, en noemde zich na den koop naar de
stins, zoo a!s ter dier tijde meer gebruikelijk was.

Bergum. H. B. VAN SMINIA.
Maart 1841.
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GEBRUIKT ZIJN GEWOKDSîf.

in dat gedeelte van Friesland, lietwelk wij bewonen ,
en met name s in de Grietenij Smallingerland', zijn op on-
derscheidene plaatsen, van tijd tot tijd, steeuen doodkisten
gevonden, van welke er bij de landlieden in deze streken ,
heden ten dage, nog gezien kunnen worden.

De plaatsen, waar men die doodkisten ia de Grietenij ge-
vonden heeft, zijn: Boornbergum, Zuiderdrachten en Ou-
dega; terwijl men meent, dat er in den grond, op welken
voorheen liet klooster te SmaUc-éé gestaan heeft, zich ins-
gelijks nog bevinden. — Ofschoon men bij het graven op
•dep tlumrberg, bij Nijmegen, in liet jaar 1840, aldaar ook
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eene steenen doodkist gevonden heeft, schijnt deze echte.
van vroegere dagteekenirsg te zijn, dan diegenen t waarover
wij thans zullen spreken; deze was van Tuf- of Duifsteen
vervaardigd, bevattende nog dese en gene, kleioe bijïon-
derheden en herinnert daardoor aaa den tijd, toen de Ro-
meinen hier te lande hebben verkeerd.

De steenen doodkisten nogtans, welke in dezen omtrek
zijn gevonden s zijn üïet van duifsteen, maar van Benthei-
mer steen gemaakt, en wij Kieenen dezelve tot den tijd van
het Christendom terug te moeten brengen, — Immers wor-
den zij alleen op de kerkhoven, en nergens anders aange-
troffen , en het is dus volkomen zeker, dat dezelve, na de
invoering van het Christendom in Friesland % in gebruik zijn
geraakt. — Indien men nu niet volkomene zekerheid, den
tijd naauwkeurig wist Se bepaîen, wanneer het Christendom
in deze oorden gevestigd is geworden, of liever, wanneer
men de kerken van Boornbergum, Oudega en Zuiderdrachlen
gebouwd heeft, dan zou men ook met eenige waarschijnlijk-
heid hebben kunnen berekenen, wanneer de steenen kis-
ten hier in gebruik zijn geweest; maar de tijd der stich-
ting van de genoemde kerken is zeer onzeker.

Het is bekend , dat het Christendom in Friesland, zeer
laat eenigen ingang heeft gekregen^ en dat de Friezen tegen
de invoering van hetzelve zich nog met alle kracht verzet
hebben, toen het in andere landen reeds diepe wortelen
geschoten had.

In het jaar 690 stak W i 11 e b r o r d , uit Engeland naar
Friesland over, ten einde de Friezen tot de aanneming van
het Christendom over te halen, waarom hij ook ais de eerste
Apostel der Friezen staat opgeteekend. Hij vestigde zich
te Ulreckt, werd aldaar Bisschop, en overleed 'm het jaar
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737, Hij verkondigde de leer van het Euangelie, in de
Provinciën Utrecht, Holland en Zeelanden stichtte aldaar op
onderscheidene plaatsen kerken, waarvan die van Viaar-
dingen, P'elzen, Petten en Heiloo, met name genoemd wor-
den. Men zoude zich echter vergissen, indien men wilde
beweren, dat W i l l e b r o r d in het tegenwoordig Friesland
is geweest, de Friezen aldaar in de godsdienst onderwezen
en kerken gesticht heeft, omdat er gezegd is, dat hij uit
Engeland naar Friesland overstak ; de genoemde lauden en
plaatsen behoorden in dien tijd alle tot Friesland, en wer-
den door Friezen bewoond, wier gebied zich van de Schelde
tot aan de Tf^ezer uitstrekte ; maar er is nergens eenig be-
wijs voorhanden, dat W i l l e b r o r d immer in het tegen-
woordig Friesland geweest is en aldaar kerken gesticht heeft,
De sJeenen doodkisten moeten dus van iateren tijd zijn als
van den leeftijd van W i l l e b r o r d .

Na den dood van W i l l e b r o r d werd B o n i f a c i u s in
zijne plaats als Bisschop benoemd. Hij verkondigde eerst
in onderscheidene landen, de leer van het Christendom,
totdat hij eindelijk, den ouderdom van 70jaren bereikt heb-
bende , in het tegenwoordig Noordholland aankwam. Van-
daar begaf hij zich naar het tegenwoordig Friesland, alwaar
hij diezelfde leer insgelijks verkondigde. In Friesland aan-
gekomen zijnde, volgde B o n i f a c i u s in zijne prediking,
den loop de Rivier de Burdo, naderhand de Boom en het
Oude Diep, ook wel /iet Koningsdiep genoemd. Deze ri-
vier was destijds grooter dan thans, toen alles nog met
bosschen van hóoge eikenboomen bezet was; zij ontsproot
uit de bovengelegene streken, achter Bakkeveen, liep van-
daar , door de grietenij Opsterland westwaarts aau, en ont-
lastte haar water in de Middehee, vanwaar het verder,
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tusschen Ter Schelling en Ameland, in de Noordzee uiîs-
stroomde, ter plaatse waar de grietenij het Bildltegenwoor-
dig gelegen is.

Gedurende dezen togt van B o n i f a c i u s , doopte hij eene
menigte menschen en stichtle vele kerken. Eindelijk tot
niet verre van de Lauwers genaderd zijnde, begaf hij zich
vandaar naar Dokkum, met bevel aan de nieuwgedoopten,
dat zij zich aldaar bij hem moesten vervoegen, ten eiade ,
op Sacramentsdag, naar de wijze bij de Roomsche kerk in<
gebruik, door hem met het vormsel bediend te worden.
In den vroegen morgen nogtans van den 5 Junij 754 of 755,.
(want hierover zijn de gevoelens verschillend) werd B o-
n i f a c i u s met de zijnen door de Friezen overvallen en ten
getale van 51 personen door hen, die in deze oorden over-
al nog de Heidensche Godsdienst aankleefden, wreedaar-
diglijk vermoord. Inlusschen komen onze Geschiedschrijvers-
in hunne berigten, aangaande den togt van B o n i f a c i u s
naar Friesland, allen niet met elkander overeen. Het is
toch bekend, dat F o e k e S j o e r d s , zich vele moeite ge-
geven heeft, om te beweren, dat de Borne hetzelfde wa-
ter geweest is, als dat, hetwelk van Leeuwarden naar Dok-
kum vloeit, en thans de Ee genoemd wordt, van welke»
Borne, de plaatsen Bornviird en Bornwirdster huizen, hare-
benamingen zouden ontleend hebben.

Wij hebben echter het verhaal van S c h o t a n u s liever
willen volgen, omdat hij niet alleen van de Burdà spreekt,
zoo als dat water btj de Romeinen genoemd werd; maar
ook omdat er, een half uur verre aan de zuidzijde van diep
stroom, achter TFijnjeterp, heden ten dage nog een plekje
grond voorkomt, hetwelk den naam draagt van de Bonir

facim Kapel, en aanleiding geeft tot het gevoelen, dat Bo--
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n i f a c i u s aidaar geweest is en te dier plaatse eea bede-
huis gesticht heeft.

De moord aan B o n i f a c i u s gepleegd, zal denkelijk,
oenen zeer narleeligen invloed gehad hebben op de verdere
uitbreiding van het Christendom alhier, en welligtnog meer
de invaî van Wi t te k i n d in Friesland, in het jaar 782,
waardoor de Christelijke Religie, zoo als S c h o t a n u s zich
uitdrukt, tot aan het Flie toe geheel nitgebluscht werd , en
de kerken, zoo veel er bestonden, ongetwijfeld allen, om
verre zullen zijn geworpen. Wij mogen uit dien hoofde
het er voor houden, dat het gebruik van steenen doodkis-
ten zich van lateren tijd zal dagteekenen , dan van den
leeftijd van B o n i f a c i u s e n W i t t e k i n d , e n alzoo na
den afloop der 8ste eeuw.

Ofschoon liet niet onwaarschijnlijk kan geacht worden,
dat er in vroegere lijden, op het kerkhof te Boornhergum,
onderscheidene steenen doodkisten gevonden zijn, weten wij
echter met volkomene zekerheid, slechts ééne op te noe-
men. Zij werd bij het opdelven van een graf, in het be-
gin dezer eeuw aldaar gevonden.

Men heeft op bet kerkhof, achter den hoogen weg te
Zuidet•drachten, een grooter getal van steetien kisten opge-
graven , dan op dat van Boornbergum; thans vindt men
daarvan nog ééne in de Zuider- en ééne in de Noorder-
drackten, maar er zijn voorheen, in beide die dorpen,
meerdere geweest.

Het kerkhof te Oudega, heeft in getal van steenen dood-
kisten , aldaar opgegraven, de beide reeds genoemde kerk-
hoven , verre overtroffen. Niet alleen vindt men tegenwoor-
dig te Oudega nog zoodanige kisten; maar worden er ook
nog in de naburige dorpen aangetroffen, welke van dáár
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afkomstig zijn* Het is echter niet wel te bepalen, hoe vele
steenen kisten, sedert onheugelijke tijden, aldaar zijn opge-
graven; maar dit getal is zeker niet geri»g, zeli's heeft men
in de jongste 50 jaren, althans niet minder dan 6, dáár
aangetroffen, waarvan de laatste in het jaar 1839 werd op-
gegraven , en boe veleu er nog in den groud zitten, is na-
tuurlijk niet bekend.

Van de kerk te Boornbergum is ons niets bekend gewor-
den , om daaruit de stichting van dezelve, te kunnen bepa-
len. Zij werd in het jaar 1734 afgebroken, en in datzelfde
jaar weder opgebouwd. Men weet alleen, dat zij gedeel-
telijk uit duifsteen, en gedeeltelijk uit groote gebakken
steenen, was opgemetseld Onder de in dezen omtrek thans
nog voorkomende kerken, is die van Oudega, zekerlijk de
oudste. De hooge en spitse toren, benevens het geheele
westelijk gedeelte der kerk is van duifsteen opgebouwd;
terwijl het oostelijk gedeelte van gebakken steenen is ver-
vaardigd. De duifsteen, aan dit gebouw voorkomende, is
door lengte van tijd zoodanig ingevreten, dat de voegen
verre naar buiten uitsteken. In den noordermuur wordt
het zoogenaamde Noordscke deurtje gevonden *) , en aan
het oosteinde der kerk, is een ijzeren cijfergetal van 1599
vastgehecht. Dit jaargetal kan echter den tijd der stichting
dezer kerk geenszins aanduiden, als welke veel ouder is;
maar moet aan eene andere omstandigheid worden toege-

*) Zoude het voor de geschiedenis niet van belang kun-
nen zijn, indien eens opzettelijk onderzocht werd, waarom
aan al de oudste kerken alhier de ingang van het gebouw
aan den noordkant geweest is ? en tevens t wat aanleiding
gegeven heeft, dat deze ingangen, grootendeels, zoo niet
alle, naderhand digtgeraetseld en op andere plaatsen ge-
maakt zijn.



42

schreven. In het jaar 1580 ton tijde van den opstand der
Nederlandsche natie tegen Spanje, werd de openbare uit-
oefeniug van de Roomsche Godsdienst in Friesland, niet
langer geduld, maar die der Protestanten algemeen inge-
voerd. Deze invoering werd echter in het zuidoostelijk ge-
deelte dezer Provincie grootelijks verhinderd, wegens de
bezetting van Groningen door de Spanjaarden, en de gedu-
rige invallen vandaar in deze streken. Immers waren deze
invallen doorgaans vergezeld van roof en moord, brandstich-
ting en verwoesting, waarom de belijders van de nieuwe
Godsdienst, op het platte land, zich niet tot gemeenten
konden vestigen, en de kerken, voor de meer zinnelijke
Godsdienst der Roomschgezinden gesticht, voor de meer
eenvoudige der Protestanten inrigten. Na de overmeestering
van Groningen, door >de Staatsgezinden in den jare 1594,
en de verdrijving der vijanden uit Gronmgerland en Fries-
land, werd dit eerst mogelijk, zoo als dan ook bet ge-
noemde jaargetal, de veriitnmering der kerk indat jaar door
de Hervormden zal aanduiden. Die toestand van zaken is
dan ook de oorzaak geweest, dat de kerkelijke gemeenten
alhier, later van Predikanten voorzien zijn geworden, dan
wel op andere plaatsen in Friesland, en dat A l b e r t u s
N i e n h u i s , de eerste Predikant in de gecombineerde ge
ineente van Boornbergum, Kortehemmen, Zuider- en Noor-
derdrachten, zijn dienstwerk aldaar eerst in het jaar 1601
aanvaardde. Over het geheel genomen kan omtrent den tijd,
dat het oude kerkgebouw, hetwelk achter den hoogen weg
in de Zuiderdrachten gestaan heeft, even weinig gezegd
worden, aîs omtrent de beide vorige, welke wij reeds ge-
sproken hebben, en zulks te minder daar het onbekend is,
wanneer liet is afgebroken Men w«et echter, dat er tot
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het opbouwen van hetzelve, even als bij de kerkgebouwen
te Boornbergum en te Oudega, duifsteen en gebakken stee-
nen gebruikt zijn geworden; aileen is er op een stuk eiken
r ib , thans nog aanwezig en hoogstwaarschijnlijk van dit
kerkgebouw afkomstig, een doodshoofd en het jaargetal
1148 uitgesneden, en wij voor ons vinden geene zwarig-
heid , dit jaargetal als het jaar der stichting dezer kerk aan
te nemen. Hoezeer wij met den tijd van het bouwen der
kerken te Boornbergum en te Oudega onbekend ziju ge-
bleven , moeten zij echter van eenen hoogen ouderdom ge-
weest zijn, en meenen wij er niet aan te moeten twijfelen,
dat dezelve nagenoeg in denzelfden tijd gesticht zijn, als
de kerk te Zuiderdrachten achter den hoogen weg, en dus
in de 12de eeuw. Voor dit gevoelen toch pleiteu eene en
andere bijzonderheid, aan alle 3 kerken gelijkelijk voor-
komende; als: de gelijkvormigheid der steenen, zoowel in
soort als in grootte ; de steenen doodkisten en ongetwijfeld
de wijze van houwen bij allen gevolgd, namelijk die van
gegotene muren, hetwelk aan de kerk en toren te Oudega
nog duidelijk zigtbaar is. Bij deze drie kerken in Smallin-
gerland kunnen wij nog eene vierde voegen, in Tietjerk~
steradeel gestaan hebbende , namelijk: die van het naburig
dorp Gari/p. Deze kerk was even gelijk de drie voor-
gaande , gedeeltelijk van duifsteen, gedeeltelijk van gebak-
ken steenen vervaardigd, en even als de kerk te Oudega,
en waarschijnlijk ook die van Boornbergum, en van Zui-
derdrachten , met gegotene muren opgetrokken. Ofschoon
het niet bekend is, dat er op het kerkhof te Garij'p ooit
steenen doodkisten zijn opgegraven , werden echter, bij het
afbreken van de oude en het opbouwen van de nieuwe
kerk aldaar, în het jaar 1838, niet minder dar: vier öp



44

het kerkhof gevonden, niet zware steenen deksels voor-
zien.

De wrjze van bouwen, bij a! deze kerken gevoîgd, her-
innert ons die der Romeinen, waarmede zij zoo veel over-
eenkomst heeft, en welligt afkomstig is. Dit althans me*e-
nen wij te mogen besluiten, uit de beschrijving van het
Valkenhof te Nijmegen, door E u g e l b e r t s medegedeeld ,
en uit de verzekering door v a n Wijn gegeven, dat de Ro-
meinen bij het opmetselen hunner gebouwen, hij voorkeur,
van duifsteen gebruik maakten.

Het gevoelen, dat de steenen kisten eerst na de 12de-
eeuw in Friesland in gebruik geraakt ziju , wordt door eenen
en anderen onzer Geschiedschrijvers nader toegelicht, en-
buiten alle bedenking gesteld. Zoo zegt O c c o S c a r l e n - .
s i s , de bijzonderheden aanstippende, welke in het jaar
1232 in Friesland waren voorgevallen, » dat er destijds al-
» daar nog vele wolven waren, die groote schade aanrigtten,
»gelijk zij te voren altijd gedaan hadden. Men begroef
«daarom den adel en rijke naamachtige personen op de dor-
»pen onder steenen zerken, en die buiten de kerken begra-
»ven werden, leide men steenen deksels op dezelve, de-
» wijl anders van de wolven opgekrabd en gegeten werden."
W i n s e m i u s bevestigt niet alleen het gezegde van S c a r -
l e n s i s ; maar voegt er daarenboven, nog deze en gene
bijzonderheid bij. Hij zegt, »dat de wolven zichinzonder-
»heid in Zevenwouden en Oosiergoo ophielden, en uit de
» bosschen van Drenthe en Westphalen overkwamen; dat dit
»gedierte niet alleen veel schade deed aan de gewassen,
«schapen en vee op het veld, maar des nachts en op an-
»dere tijden zich op de kerkhoven begaven, de graven
i> openscheurden en die hollen kistkens ligt te zamen geslagen
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» "van elkander gescheuri en de verstorvenen opgegeten heb-
»ben." Deze gezegden van onze beide Geschiedschrijvers
zijn, voor het onderwerp, dat wij behandelen, in meer dan
één opzigt van veel gewigt; zij waarborgen niet alleen de
naauwkeurigheid en de waarheid van het gedane onderzoek,
maar doen ons tevens de oorzaak kennen, welke aanleiding
heeft gegeven tot het gebruik van steenen doodkisten, en
wijzen ons bovendien den tijd aan, in welken deze oorzaak
heeft plaats gehad, van welke beide wij anders onkundig
zouden zijn gebleven.

Het valt niet te betwijfelen, dat de bevolking van Fries-
land in het algemeen, en die van deze oorden in het bij-
zonder, 6 of 7 eeuwen geleden, zeer gering geweest is,
in vergelijking met die van onzen leeftijd; daardoor bleven
vele velden langen tijd in eenen woesten staat, of begroei-
den met hooge bosschen, zonder tot vruchtbaar land ge-
maakt te worden. Dit gaf aanleiding, dat velerlei wild ge-
dierte zich aldaar bij elkander verzamelde, en bij voort-
during in deze wildernissen zich ophield. Het is vandaar,
dat onderscheidene Grietenijen de af beeldingen van sommige
dezer dieren tot haar wapen gekozen hebben, hoezeer de-
zelve thans daar niet meer voorkomen. Dit is dan ook het
geval met Smallingerland geweest, hetwelk eene hinde in
zijn wapen voert, door een bosch van hooge boomen loo-
pende. Dat onder dit wild gedierte, zelfs in lateren tijd
nog vele wolven geweest zijn, laat zich gemakkelijk be-
grijpen. Immers draagt de hoofdplaats der Grietenij Wesi-
stdlingwerf, van de veelheid der wolven nog haren naam,
als zeide men de W''olvenbuurt. Zoo werden op sommige
der gebakken steenen, welke tot het kerkgebouw, achter
den hoogen weg in Zuiderdrachten., gediend hebben, de
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ingedrukte voetstappen, van sommige kleine dieren gevon-
den en ook, zoo men meende, van eenen verbazend groo-
ten hond, vvelke echter meer waarschijnlijk van eenen wolf
zullen geweekt zijn, daar dit dier in het begin der 17de
eeuw hier nog verkeerde, blijkens een Reglement op de
wolvenjagt, hetwelk in het Charterboek van Friesland voor-
komt, en geteekend is op den 25sten Maart 1605. Bewijs
genoeg, dat de omstandigheden van dien tijd overeenko-
men, met het getuigenis van S c a r l e n s i s e n W in se -
in i u s , van het jaar 1232.

Onze Lelde zoo even genoemde Geschiedschrijvers spre-
ien alleen van Friesland, alwaar de lijken van rijke en
adelijke personen, op de dorpen in steenen kisten begraven
werden, en W i n s e m i u s inzonderheid van Zevenwouden
en Oosttrgoo; maar het is genoegzaam bekend, dat het ge-
bruik van deze kisten, zich veel verder heeft uitgestrekt.
Immers heeft men dezelve insgelijks in Groningerland eo
Oostfriesland aangetroffen, en welligt ook nog in andere
landstreken. Zoo vond men te Beijum in Groningerland',
eenige jaren geleden, nog eene bruine zerken kist van deze
soort, waarvan melding gemaakt wordt, in den Almanak
van het Departement Leens, der Maatschappij tot nut van 't
algemeen, voor het jaar 1841 op bladzijde 28.

Daar er echter in het vlakke en laag gelegen Friesland
nergens steengroeven voorkomen, moet men deze kisten
zekerlijk uit andere landen overgebragt hebben; W i n s e -
m i n s zegt alleen, dat men dezelve uit verre landen ont-
bood ; doch S c a r l e n s i s noemt met name Duilschland,
vanwaar zij gehaald werden ; doch de meeste kwamen, vol-
gens hem, uit Noorwegen, van welke kisten, gelijk de
schrijver er verder bijvoegt, in zijneu tijd, (1566) nog
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vele voorhanden waren en opgegraven werden. —
Deze kisten zijn, gelijk wij reeds gezegd hebben, uit

eenen steen gehouwen, welke bruin roodachtig van kleur
is, hier onder den naam van Benthamer steen bekend *).
Het algemeen noemt deze kisten zarken of zerken en ook
wel zurken; S c a r l e n s i s en W i n s e m i u s , noemen de-
zelve steenen zerken; doch deze onderscheidene benamingen
zullen denkelijk wel afkomstig zijn, van het Duitsche sarg,
eenvoudig eene doodkist aanduidende, zoodat de steenen
zerken onzer Geschiedschrijvers, letterlijk steenen doodkisten
zullen beteekenen.

Van buiten zijn deze doodkisten zeer ruw, maar van bin-
nen meer slecht en effen bearbeid, echter zonder eenige
kunstmatige versiering, Eene en andere kist, welke wij
gezien hebben, maken echter hierop eene uitzondering.
Eene dezer laatsten werd in het jaar 1817, bij het opdel-
ven van een graf op het kerkhof te Oudega gevonden, en
werd met vele moeite uit hetzelve opgehaald. Toen het
zware steenen deksel er was afgenomen, vond men de kist
vol aarde, in welke onderscheidene beenderen van een men-
schelijk geraamte voorkwamen. Aan de beide zijden en de
einden van de kist, vond men, alsmede aan het deksel,
van binnen in verheven beeldwerk, eene en andere figuur
uitgehouwen, waaruit men zoude kunnen vermoeden, dat
er in dezelve een of ander geestelijk persoon begraven was
geweest. Zij had eene lengte van 2 ellen 5 palmen en één
duim, en eene dikte van 7 of 8 dnim. Het deksel was
lang 2 ellen , 6 palmen, 9 duimen en 2 slrepon. De breedte

*) Ván de 4 steenen kisten op het k^rkliof te Oarijp
gevonden, waren 2 ook bruin roodachtig van kleur, doch
de beide andere grijs.
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bedroeg aan het hoofdeinde, 9 palmen, 9 duimen en 3
strepen; in liet midden, 9 palmen, 4 duimen en ééne
streep, en'aan het voeteneinde, 7 palmen en 6 strepen.
Deze kist, îvan welke wij hier eene afbeelding bijgevoegd
hebben , behoort thans in eigendom , aan B a r e i d R i e n k s
de B o e r , Huisman in de Bxxitcvalk.

Bij het gedeeltelqk vergraven van het oude kerkhof, ach-
ter den hoogen weg in de Zuiderdrachten, eenige jaren ge-
leden, werden aldaar geene steenen doodkisten meer ge-
vonden , welke voorheen zekerlijk allen daar weggevoerd
•waren; maar men ontdekte er diep in den grond nog 2
grafheuvels, niet van aarde, maar van steenen opgezet.
Een daarvan was van zware gebakken steenen, en de an-
dere van duiisteen opgestapeld. Deze steeuen lagen los
op elkander, en waren niet met kalk te zaraen gehecht.
Boven op deze graf heuvels lag eene laag steenén, vlak op
derzelver zaraenkornst geleid, waardoor dezelve van boven
gesloten werden. Beide deze graf heuvels waren vol aarde,
in welke nog beenderen van menscïielijke geraamten ge-
vonden werden. De lijken hadden met de lioofden naar
liet Westen, en met de voeten naar het Oosten gelegeu,
op dezelfde wijze, als wij nog heden ten dage gewoon
zijn, onze dooden te begraven.

Wij hebben elders gezegd, (opdat wij dit ten slotle
hier nog bijvoegen) dat Oudega , zoo niet liet oudste , al-
thans een der oudste dorpen, dezer Grietenij genoemd mag
worden. Op eenen hoogea zandrug gelegen, in het midden
van lage landen en diepe wateren, voiidcu de eerste bewo-
ners van dit dorp eene geschikte gelegenheid, om zich al-
daar te vestigen. Wiet alleen waren zij niet hun vee tegen
hooge watervloeden beveiligd; maar da omgelegene landen
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hooge wateivlóeden beveiligd; maar de omgelegene landen
schonken overvloed van gras, en de diepe wateren, over-
vloed van visch, tot voedsel voor dieren en menscheri.
Ook de naam van het dorp doet aan eenen hoogen ouder-
dom van hetzelve denken. Immers beieekerien Aldegae en
Oldegae, onder welke benamingen het voorheen voorkwam ,
het oude dorp, of de oude buurt. Thans voegen wij er bij:
dal het nagenoeg tot aars liet midden der 17de eeuw, toen
het door de dorpen Zuider- en Noorderdrachten werd over-
schaduwd, ook liet rijkste en aanzienlijkste dorp, Van
Smallingerland geweest is. Dit wordi niet aüeen bewezen
uit de aanteekeningen, in het Stemkohier van Friesland
voorkomende, van onderscheidene personen, in Oudega
woonachtig, weike aldaar vele vastiglieden in eigendom
hadden; uit het groot getal Grietslieden, welke in Smallin-
gerland aan liet hoofd van het Bestuur gestaan liebben en
van Oudega afkomstig, althans dáár woonachtig geweest
zijn; uit de bijzonderheid van eene jaarmarkt, die aldaar
in het jaar 1664 nog gehouden werd, toen er in geen ander
dorp van dit deel zulks ergens plaats had; maar wordt
inzonderheid bevestigd, door de reenigSe van steenen dood-
kisten, welke van tijd tot tijd, op het kerkhof aldaar ge-
vonden zijn; een getal zoo groot, als wij niet weteu ergens
op een ander kerkhof van gehoord te hebben. Immers
weten wij, dat de lijken van rijke en adellijke personen alleen
in zoodanige kisten begraven werden ; en daar er, zoo verre
wij hebben kunnen opsporen, voorheen in Smallingerland
nergens lieden van eene adellijke geboorte gewc>ead hebben,
dus ook niet in Oudega, dan moeten bet alleen lieden van
burgerlijke afkomst geweest ziju, welke in deze kisten be-

4
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graven werden, waarbij men welligt een enkel geestelijk
persoon zoude kunnen voegen;

Het groot getal steenen doodkisten, welke op het kerk-
hof te Oudega zijn voorgekomen, geeft ons alzooeen'maat-
staf aan de hand, waarnaar wij den rijkdom der ingezetenen
van deze plaats, irvxu'en tijd, eenigerraate kunnen afmeten.

Drachten, D. H. VAN DER MEER.



Bovengenoemden bij vele fijner landgenooten, wei-
nig meer dan bq naam, bij de meesten echter ook niet
zoodanig bekend, wenschten wij u eenigzins nader leeren
kennen ; men verwachte intusschen hier ÏOO min eene ka-
rakterschets, als eene beoordeeling van hem, welke laatste
zeker reeds daarom niet gunstig zoude kunnen uitvallen,
'omdat wij eene mildere denkwijze toegedaan en geenszins
bezield zijn met dien bekrompen' sektegeest, waarmede
hij zoo zeer, ten koste der zuivere waarheid, besmet was;
maar wij geîooven ons doel genoegzaam te bereiken, met
eene korte opgave der gevallen , waarin hij betrokken, der
besluiten, die hij medegenomen , der handelingen, in welke
hij gedeeld en der vergaderingen, die hij bijgewoond of be-
stuurd heeft; daardoor zien en hooren wij hem als 't ware
zelven, en met inachtneming der tijden en^sïhstandigheden,
waarin hij leefde en handelde, zal het zeker niemand meer
moegelijk vallen, eeu juist oordeel over hem te vellen eu te
bepalen, in hoever hij berisping of goedkeuring verdient,
tot waarschuwing of navolging verstrekt.

4"



Z i j n e i g e n l i j k e n a a m w a s F e t s e H o m m e s , m a a r n a a r

oen smaak dier tijden in eenen Lalijnschen vorm vergoten,

geboren te Jelsum den 10 Februari] 1576, de zoon van

H o r a m e H o m r a i f l g ' a of H o m m e s S i c k e s zoon, en

A n n a S c h i e r h u i z e n , dochter van F e t s e S c h i e r -

h u i z e e , verwant aan het geslacht van V i g l i u s van

A y t t a . De vader , een man van geen gering aanzien en

zelf in de^ieschaafde letteren geoefend, spaarde geene kos-

ten om zijne beide *} zonen eeae geieerde opvoeding te

laten geven.

Onze H o m m i u s bezocht onderscheidene, zoo binnen-
als buitenlandsche Hoogescholen , en het laatst die te Zeiden;

tiaauwelijks deze met veel lof verlaten hebbende en tot_Pro-
ponent bevorderd, werd hij tot Predikant Ie Warmond'bij
Leiden be roepen , welke beroeping hij ook aannam †) ; ter-

*) De tweede , jongere zoon , was S i k k e of S i x t u s ,
Predikant geworden te Tfirdum in 1615, verroepen naar
Bolsward 'va 1621, waar hij zijne bediening in 1650 neder-
Jegde en niet lang daarna overleed. De Heeren Y p e i j
en D e r m o u t begaan in hunne Gesch, der Nederl, Herv.
Kerk I lde d!. Manleek, bl. 277 omtrent hem eenen dubbe-

. Jen misslag, want hij is niet kinderloos overleden, maar
heeft ééne dochter A n n e k e of E l i z a b e t h nagelaten,
en zijne nagelatene weduwe, was geeiis geborene T e r -
w o l d , maar E l i z a h e t h F e t z o n i s W i a e r d a . Hun
eenige dochter A n n e k e , trouwde met E t e o f E t h e u s
T e r w o l d Predikant te Longerhouw c. a. , uit welk hu-
welijk drie kinderen verwekt zijn , L e o n a r d , die 10 j a -
ren Predikant op de Kaap de Goede Hoop geweest is , G e -
o r g i u s Predikant te Ytens, even .als zijn broeder , kin-
derloos overleden, en céne dochter , die de moeder is ge-
weest van dochters, waardoor de famiiiën M o n s œ a , B a l k
en O o s t e r h u i s aan dezelv.e verwant zijn geworden.

†) Hij ontbreekt bij S o e r m a n s in zijn Kerkelijk Re-
gister der Predikant en van Zuid- Holland on bl 61.
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wijl hij dáár stond, werden ham onder meer beroepingen
in Friesland ook die van Finhum en Ilijum in 1598 aan-
geboden, waarvoor Siij echter, op raad van zijnen begun-
stiger den Staatsraad E c o I s b r a n d i , bedankte; doch
slechts korten tijd heeft Warmond zich in ziju bezit mogen
verheugen, want in 1599 naar de meer aanzienlijke en uit-
gebreide Gemeente te Dokkum verroepen, gaf hij daaraan
gehoor en vertrok derwaarts. In het jaar 1602 werd hij
door de klassis van Dokkum uit haar midden benoemd,
om voor één jaar de legerdienst waar te nemen; deze keus
liet hij zich welgevallen en vertrok, na bekomene appro-
batie der Gedeputeerde Staten van Friesland, naar Eraband,
en diende a!s VeMpi-ediker bij het leger onder bevel van
M a u r i t s Prins van Oranje en Nassau staande. Zoo spoe-
dig zijne dienst daar geëindigd was, begeerde de Gemeente
te Leiden hem voor eenigen tijd ter leen; zoo vreemd zulks
ons moge toeschijnen, zoo gewoon was het toen, soms we-
gens de schaarschheid van Predikanten, soms ook tot be-
daring van gerezene twisten en ter bevordering van eens-
gezindheid; beide de Gemeente en de klassis van Dokkum
willigden het verzoek in, dimitteerden hem bijprovisie, ou-
der belofte, zoo van zijnen kant, als van dien der Gemeente
van Leiden, dat hij zoude terugkeeren, zoodra men zulks
te Dokkum begeerde. Men schijnt te Leiden uitermate over
hem voldaan geweest te zijn, want in bet jaar 1602 beriep
men hem als vasten Predikant, waaraan hij, schoon het geens-
zins de rust van zijn leven bevorderde, gehoor gaf. Trou-
wens dit zijn de eigene woorden van Y p e ij en D e r-
m o n t * ) , » nergens vond men meer zwarigheid, om den

*) In het, reeds a, w. II dl, der AanU bl. 225,



54

» Remonstranten eene voetbreedte gronds te doen winnen,
»dan te Leiden. Dáilr ook was het vuur der tweespalt het
«eerst aangegîommen, en aan het branden geraakt. Dit had
» aldaar zulk een' schrik in het hart gezet, dat en de God-
y> geleerden aan de Akadenùe, en de kerkelijken in de Ge-
smeente, en de regenten der stad, ten aanzien der Remon-
ostranten, tot lang Da liet midden der zestiende eeuw zeer
» onverdraagzaam bleven."

Door zijne verplaatsing naar Leiden dus bij het brand-
punt der kerkelijke geschillen gebràgt kon hij geen wer-
keloos aanschouwer blijven, maar schaarde zich al spoe-
dig aan de zijde van G o r a a r u s en deed zich als een' he-
vigen bestrijder van A r m i n i u s , beide Hoogleeraren in
de Godgeleerdheid aan ds Hoogeschool te Leiden, kennen.
A.rm i u i u s beklaagde zich inzonderheid over H o m m i u s
als een' dergenen, die hem » meest van achteren en van ter
sîjden met laegen en streken in sijn afuesen op 't lijf vielen."
H o ra m i u s eens ontmoetende , bragt A r m i n i u s hem tot

zwijgen, zoodat H o m m i u s in het weggaan zeide : ik wil

de waarheid eens onderzoeken, en te huis gekomen zijnde,
zoo verhaalt hij zelf, had hij God ootmoediglijk gebeden,
hem zijne oogen te willen openen en de waarheid te doen
inzien, en dat hem na dat bidden zulk een licht en blijd-
schap in het hart opging , dat hij bij zich zelven vaststelde,
voortaan in het aangenomen gevoelen te volharden *). In
eene kerkeraads vergadering te Leiden in 1605 gehouden,
kwam hij voor den dag met eeriigè vragen, wier ondertee-
kening hij van de Predikanten verlangde, en beweerde de
pligt de Ouderlingen te zijn, om den Predikanten te beve-

*) G. B r a ti d t , Bist der Reformatie. II. 58,
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len, op die vragen t« antwoorden, waartoe hij zich zeli'
bereid verklaarde. De Ouderlingen eischten, om de zaak
rijpelijk te overleggen, afschrift van hem, dan dit weigerde
hij; er echter gedurig op terugkomende, kwam de Stede-
lijke Regering tusscheii beide, en gelastte den kerkeraad,
met name H o m m i u s , om van hun voornemen af te zien*).
In dat zelfde jaar bood hij aan, om met A r m i n i u s , B e r -
t i u s, Regent van het Theologisch Collegie aldaar en ande-
ren over de betwiste leerstukken in gesprek te treden;
terwijl hij hierop bij herhaling aandrong , werd zulks van
hoogerband verboden eri zijne reeds ontworpene punten ter
zijde gelegd. Het is natuurlijk, dat hem zulks geenszins
aangenaam was , doch. eenige voldoening vond hij terstond
daarin, dat hij zijnen ambtgenoot A d r i a n u s v a n d e r
B o r r e of, B o r r i u s van onregtzinnigheid beschuldigde,
en deze aangemaand werd zijne gevoelens, strijdig met de
algemeene leer, voor zich te behouden † ) ; doch hetgeen
hem eigenlijk regt mede ia het spel bragt, was het volgen-
de : (men veroorlove ons hier eene kleine uitweiding, om
op het regte standpunt te komen en te beter den geest van
den toenmaligen tijd en wijze van handelen, te kunnen lee-
ren kennen, als hebbende juist gediend, om eene scheiding
te bevorderen., in plaats van tegen te gaan).

Terwijl de HH. Staten alles in liet werk stelden om den
twist tusschen G o m a r u s en A r m i n i u s te bedaren, zoo
mogelijk beide met elkander te verzoenen , en het dringend
aanzoek om eene Nationale Synode, die onder zulke om-

*) G. B r a n d t . Hist. der Reformatie. ï î 62, 63.

†) J a c . T r i g l a n d , Kerkelijke Historie, bl. 297—299.
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standigheden bijna noodzakelijk schipbreuk moest lijden,
gelijk de uitkomst maar al te zeer geleerd heeft, van de
hand schoven; begonnen sommige Provinciale Synoden,
onder anderen die van Zuid" en Noord-Holland', benevens
eenige klassikale Besturen, in het bijzonder dat van Alk-
maar , partij voor de zaak van G o m a r u s te trekken , en
eischten , dat aîSe Predikanten onder hunne /classis ressorte-
rende , eene nieuwe onderteekening zouden doen', en wel ,
dat de Catechismus en de 37 Art. der Nederl. Confessie, in
alles overeenkomt met het Heilige woordt Gods. Gemelde
klassis had iu hare Zitting van den 12 September 1608 één,
en kort daarna nog drie Predikanten in hunne bediening
geschorst, omdat zij die onderteekening weigerden ; op hunne
klagt bij de HH Staten ingediend, werd de klassis bij be-
sluit van den 11 Oot, 1608, als hebbende haar regt te bui-
ten gegaan, ernstig gelast de geschorste Predikanten hunne
Gemeenten te laten bedienen als voren, zonder eenige ver-
hindering. Op de volgende klassikale Vergadering versche-
nen gemelde vier Predikanten, benevens A d o l p h u s V e -
n a t o r , Predikant te Alkmaar, die wegens ziekte op de
vorige Vergadering niet verschenen was, men eischte ook
van hem de onderteekening, waarin hij zwarigheid vond,
en terwijl men hierop ten sterkste aandrong, zeide hij ein-
delijk zoo rondborstig als naïf, » dat hij vooral tiodicli
» docht eerst den Bijbel te onderteeckenen , omdat uit het
»tegenwoordich doen des Classis, scheen, dat sij de Heij-
»]ige Schrift niet en gelooven dan voor soo veel men
»die na den Catechismum verstaet: alsoo dat de Heijlige
»Schrift, die een richtsnoer plach te sijn, na hetwelcke
y> alle menschelijcke boeken verklaert oft verbetert mosten
»werden, nu na de-n rechlsnoer van de Catechismus en
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» de Belijdenis verstaen souden moeten werden *)" — waar-
op hij , terwijl het uur wanneer hij zijne preekbeurt moest
vervullen, dáár was, de vergadering verliet.

Op de volgende Synode te Alkmaar gehouden, werd het
vonnis der klassis, over de vier Predikanten geveld, zonder
hen nader te hooren , bekrachtigd en Ad. V e n a t o r op
de klassis, omtrent dien zelfden tijd gehouden, geciteerd,
waar hem kortaf gevraagd werd, of hij nog dacht, te onder-
teekenen of niet ï terwijl hij nog iets tot inlichting wilde
vragen, legde men hem het boek (want de klassis had reeds
voorbarig, in strijd met het consent der Staten Generaal in
Maart gegeven, om eene Nationale Synode te beleggen en
revisie van den Katechismus en de Geloofsbelijdenis te ne-
men, dezelve te zamen laten inbinden) voor, zeggende,
»teeken of weiger, zoo gij iets meer zegt, houden wrj het
voor weigeren en zullen verder procederen," Hij gaf hierop
het boek, zonder te onderteekenen, terug. De Klassis
schorste hem daarop in alle kerkelijke dienst, gaf hem
,/aarvan den volgenden dag kennis, en weigerde hem af.
schrift van het vonnis, tot reden gevende, dat zij geene af-
schriften afgeeft, en niet schriftelijk handelt. De Klassis gaf ook
terstond kennis van dit vonnis aan de Burgemeesters van Alk-
maar, verzoekende tevens handreiking tot de uitvoering ;
V e n a t o r .vervoegt zich ook bij dezelve en verklaart van
zijne dienst te zullen ophouden , bijaldien de Burgemeesters
hem zulks gebieden en anders niet; dezen zulks niet dur-
vende op zich nemen, en , daar bet Zaturdag was, de tijd
te kort was om de Vroedschap bijeen te roepen, predikt
V e n a t o r des Zondags; den volgenden Dingsdag, den 9

*) J o h . U i t e n b o g a a r t , Kerk. Hist. bl. 455.
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December 1608 werd in de volle stedelijke regering beslo-
ten, dat V e n a t o r in zijne dienst hij provisie zal continueren,
totdat bij de Provinciale Synode nader zal zijn gedisponeerd,
en hij zich onthouden zal aan te roeren, hetgeen hij legen
den Catechismus, het eenigste bezwaar hetwelk de Klassis
tegen hem inbragt, had. De Provinciale Synode trok ée'ne
iijn met de Klassis, hetwelk haar niet weinig versterkte, want
niettegenstaande drie leden van den Hoogen Raad bij her-
haling naar Ækmaar gecommitteerd werden en de vervolging
der procedure verboden, de geschorste Predikanten herstel-
den, het verzoek om eene Provinciale Synode van de hand
wezen, en, gedagvaard voor de HH, Staten in den Haag,
in het ongelijk gesteld werden, bleef de Klassis gehoorzaam-
heid weigeren, tot dat zij ten laatste door strengere midde
len gedrongen, wel, doch ook alleen voor het oog, heeft
toegegeven. Verwonderlijk is het, dat, wegens het belang
der Staatkunde, de zaken binnen korte jaren eeuen geheel
anderen, tegenovergestelden keer namen; zoodat toen on-
regtzinnigheid eene strafbare daad werd. Om welke reden
V e n a t o r nu dan ook door de Staten in 1617 van zijne
dienst werd ontzet en geconfineerd binnen de Jurisdictie van
's Oravezande; welk vonnis echter, na verloop van ongeveer
drie maanden, in zoo ver werd verzacht, dat hij te Alk-
maar mogt gaan wonen; in het volgende jaar week hij naar
Parijs, en schoon daar 1619 overleden, werd hij te Alkmaar
begraven.

Terwijl de bovengemelde procedure tusschen de Klassis
van Alkmaar en de vijf geschorste Predikanten , die in uaauw
verband met den twist tusschen de Leidsche Hoogleeraren
G o m a r u s en A r m i n i u s stond , hangende was, oordeel-
den de Staten van Holland eo Wesifriesland het tot rust
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der Kerk zeer dienstig, beide Hoogleeraren nogmaals te ge-
lijk in hunne Vergadering Ie doen verschijnen en eene po-
ging in het werk te stellen, of zij door vriendelijke zamen-
spraak over hunne verschillen, malkander zouden kunnen
verstaan, hen vrijlatende, om naar hunne verkiezing, elk
vier Predikanten aan hunne zijde, te benoemen als getuigen,
en des noods, om met hen raad te plegen en in het alge-
meen om den vrede te helpen bevorderen. G o r a a r u s
verkoos R u a r d u s A c r o n i u s , Ja c. R o e l a n d , J o h .
B o g a r d en F e s t u s H o m m i u s , Predikanten te Schie-
dam , Amsterdam, Haarlem en Leiden. Armin ius ver-
k o o s J o h . U i t e n b o g a a r t , A d r . v a n d e r B o r r e ,
N i c . G r e v i n k h o v e n e n A d . V e n a t o r , P r e d i k a n t e n
te 's Gravenhage, Leiden, Rotterdam en Alkmaar. -Niette-
genstaande verscheidene zittingen jn Augustus gehouden,
ging men, zonder het doel te bereiken, weder uit een,
waartoe de inlusschen opkomende ziekte en de daarop ge-
volgde dood van A r m i n i u s op den 19 October 1609 ze-
ker heeft medegewerkt.

Terwijl de gerezene geschillen hunnen invloed bij het on-
derzoek der Studenten en Proponenten begonnen te openba-
ren en bij sommige Klassen, inzonderheid die te Leiden, de
betwiste 5 punten te zeer op den voorgrond kwamen, oor-
deelden de Staten het raadzaam, om zulks bij besluit vau
den 23 September 1610 tegen te gaan, en verschenen op
verzoek der Predikanten voortaan eenige leden uit het Col-
legie der Staten, als Commissaris politiek, bij de klassikale
vergaderingen. Op de eerste vergadering geraakten de 4
politieke leden terstond in moeijelijkheden met H o m m i u s .
De vergadering gevraagd zijnde of zij aan het besluit der
Staten van den 23 September !, 1,, omtrent hst genoeiwi
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onderzoek, dachten te gehoorzamen, verzette H o m m i u s
zich met kracht, voerde het woord van des middags tot 's
avonds iialf zeven uren en op zulk eene wijze, dat hem
eindelijk het zwijgen werd opgelegd, waaraan hij, bij gebrek
aan den noodigen bijstand, gehoor gaf en door de politieke
leden, als de voornaamste roervink werd opgegeven: het •
schriftelijk antwoord , dat hij den volgenden dag aan de
Commissarissen inleverde , toonde maar al te zeer, dat zoo-
danig oordeel geenszins van grond ontbloot was *) .

Ten gevolge van eene Remonstrantie schreven de Staten
van Zuid- en Noord-Holland † ) , om op den 10 Mei 1611
te 's Gravenhage te verschijnen (meest bekend onder den
naam van de Haagsche Konferentie) , zes Remonstrantsche
en zes Contraremonstrantsche Predikanten aan, namen waar-
mede men elkander toen begon te bestempelen, onder welke
laatste F e s t u s H o m m i u s ook geteld werd §).

Bij gelegenheid , dat Prins M a u r i t s door den Koning
van Engeland met de Orde van den Kouseband vereerd werd ,
bevond zich Graaf W i l l e m v a n N a s s a u , Stadhouder
van Friesland enz., tevens in den Haag. Deze ontbood
U i t e n b o g a a r t en H o m m i u s , die beide áls hoofden
der onderscheidene partijen werden aangemerkt, elk afzonder-
lijk bij zich, ten einde hen te raadplegen over een geschikt
middel, om onderlinge verdraagzaamheid te bewerken , en
hieruit ontsproot de vergadering te Delft van zes Predikan-

*) Men zie B r a n d t s a. w. II 137 en volgg.

†) Men vindt deze Resolutie in het Kerkelijk Plakkaat-
boek II bJ. 224. .

§) Den uitslag dezer Conferentie vindt men bij Ypeij ,
en D e r m o u t a. w, II bl, 196 met de Aanleekeningen.
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ten, van elke kleur drie; onder dezelve bevond zich na-
tuurlijk ook II o m m i u s. Na afloop van hunne vruchtelooze
bijeenkomsten leverden U i t e n b o g a a r l en H o m m i u s ,
beide afzonderlijk, hun verslag bij de HH. Staten in , terwijl
laatstgenoemde aan O l d e n b a r n e v e l d , Advocaat van
Holland, bovendien een welverzegeîd paket overhandigde,
met verzoek hetzelve in de vergadering der Staten te ope-
nen , waaraan voldaan werd; de Staten vonden goed beide
bij missive van den 17 November 1613 aan te schrrjveû, om
alles geheim te houden en niet in druk uit te geven. Even-
wel verscheen door de hand van H o m m i u s in 1615 te
Enkhuizen in het licht een werk, getiteld: »nader advys
«over de Conferentie, gehouden te Delft, aengaende het
»remedieren der tegenwoordige swarigheyden in de kerken
» dezer landen opgerezen, te zamen gestelt door 3 Dienaren
» des Godlycken woorts, door last van de Ed. Mog. Heeren
«Staten van Hollandt en TFestvrieslant ende hare Edel Mo-
sgend. overgelevert den 9 November 1613 — waarop U i -
t e n b o g a a r t antwoordde door een »Oprecht en nader
» bericht op een bitter schrift" enz.

Dat hij van zijne strenge begrippen geen haarbreed af-
week, toont het voorgaande genoegzaam, maar ook ijverde
hij zeer voor derzelver uitbreiding en bragt dezelve bij elke
gelegenheid te pas; zoo onder anderen op den predikstoel
te Leiden sprekende over de onderteekening van eenen der
brieven van P a u l u s , nam hrj hieruit aanleiding, om hevtg
uit te varen tegen degenen , die den Catechismus niet wi'deij
onderteekenen ; en daar eenige Studenten afzonderlijk onder-
wijs in het dispuiteren en stellen van leerredenen bij hem
genoten, ijverde hij steeds, om hun zijne gevoelens in Is
prenten ; waarom het ons dan ook nog eenigennale raadsel-
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acbtig is, hoe hij in 1615 B e r n a r d D w i n g l o , te Ber-
kelf een bekend Remonstrant, te Leiden konde mede be-
roepen en zelfde beroepbrief schrijven, teekenen en beze-
gelen.

Naauwelijks is hij uit het gedrang of hij loopt terstond in
een tweede, en wikkelt zich 'va eenen twist met E p i s c o -
p i u s , Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Leiden. Tut
oefening der Studenten was den 7 Mei 1616 onder zrjn voor-
zitterschap een Godgeleerd dispuit gehouden; den volgenden
dag liet H o m m i u s zich sterk over de onregtzinnigheid,
daarin heerscbende, uit, verklarende, want zoo fijn en door-
kneed was hij in dat vak, dat hij zulks »zoo uit den stijl
3) en manier van spreken, als de materie zelve, klaerlyck
» konde zien." — Des anderendaags voor de Curatoren en
Burgemeesters op het Raadhuis ontboden, en naar zijn ge-
zegde gevraagd, komt hij er rondborstig voor uit, betuigen-
de zelfs gaarne met E p i s c o p i u s daarover te willen spre-
ken ; deze, bij voorraad reeds in de nabijheid, wordt ge-
roepen , en hoewel H o m m i u s zich nu verschoonde, als
niet genoegzaam voorbereid en de stellingen niet bij zich
hebbende, ving evenwel het dispuit aan, werd op dezelfde
plaats en voor dezelfde personen nog een paar malen her-
haald, doch men was na veel haarkloverij en gehaspel wei-
nig gevorderd en het eindigde zoo, dat de goede naam van
H o m m i u s er geenszins door bevorderd, maar hij scherp
beoordeeld werd *)

Op de vergadering te Amsterdam, in Julij 1616 door vijf-
tien Contraremonstrantsche Predikanten der vereenigde Pro -

Zie B r a n d t s a. w. bl. 405,
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vincien gehouden, was hij mede benoemd, doch, verschoonde
zich schriftelijk wegens de ziekte van zijne vrouw *).

Op de Provinciale Synode van Zuid-Holland te Delft in
October 1618 gehouden , waar U i t e n b o g a a r t en N i c o -
l a u s G r e v i uk h o v e n . Predikant te Rotterdam, wegens
onregtzinnigheid van buune bediening ontzet werden, was
hij tegenwoordig en tegen T h e o p h i l u s R i j c k e w a e r t ,
die aan eene onbillijke vordering niet wilde voldoen, nam
hij eenen dreigenden toon aan, terwijl hij W i l h e l m u s
B a u d a r t i u s , Predikant te Zuiphen, slerk berispt over het
verwerpen der 10 Stellingen van de Geldersche Synode, te
Arnhem, eene voorbereidende van.de Nationale, gehouden.

Kort vóór dat de Nationale Synode te Dordrecht in No-
vember 1618 te zamen kwam, werd door H o m m i u s ,
zoo het heelte, om de buitenlandsche Godgeleerden, als
onknndig van de zwevende geschillen , en te beter, in te
lichten, een Latijnsch werkje uitgegeven, hetwelk bijna
gelijktijdig ook ia het Nederduitsch, onder den titel van
Monster van de Nederlandlsche verschillen, verscheen † ) ; al
spoedig verscheen daartegen een Latijnsch stukje, getiteld , hel
beste geloof van Fesius Hommius, benevens een ant-
woord van U i t e n b o g a a r t , toen uitlandig, die door
H o m m i u s in zijn gemeld werk aangerand was.

Toen de leden voor de Dordsche Synode gekozen zouden

*) Hij was gehuwd met J o h a n n a K u c h l i n u s , doch-
ter van J o h a n n e s K u c h l i n u s , eerste Regent van het
Theologiseh Collegie te Leiden.

†) Hij bood daarvan eenige exemplaren aan de Hr. Staten
van Holland aan, waarvoor hij, volgens hunne Resolutie van
den 23 October 1618, eene vereering van 200 Gulden ont-
ving.
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worden, was het natuurlijk, dat het oog op hem viel, hij
toch was een man, geheel die vergadering waardig, en een
voor hem vereerend blijk van vertrouwen, werd hem bo-
vendien daarin gegeven, dat hij benevens S e b a s t i a a n
D a m man Predikant te Zuiphen tot Scriba werd gekozen;
eene allezins moegelijke belrekking, die hem geen' tijd
gunde, om zich veel in het verhandelde te mengen, maar
werks genoeg opleverde, om alles naauwkeurig op te teeke-
nen , en niemand zal hem de eer weigeren, dat hij zich lof-
felijk hiervan gekweten heeft: gedurende dien tijd vervulde
liij, zoo dikwijls zijne bezigheden hem zulks toelieten, op
vereerend verzoek, eenige predikbeurten te Utrecht, waar
de zoogenaamde onregtzinnigheid zich tevens begon te open-
baren.

Op de Provinciale Synode te Leiden, die naast aan de
Nationale volgde, gehouden, was hij Voorzitter en deed
vele, doch vergeefsche, moeite, om de Remonstranten te
doen berusten in de besluiten van laatstgenoemde Synode.
Men verhaalt met zekerheid, dat toen hij zich met zijnen
ambtgenoot D a n i ë 1 C o 1 o n i u s bij M a u r i t s Prins van
Nassau had laten aandienen , om hem ee»ig verzoek te doen ,
deze tot iemand, tóen bij hem tegenwoordig, zeide: » wat
«mogen de Predikanten nu weder hebben te vragen? heb-
»ben zij nog hunnen zin niet ? hebben zij het te Dord-
srecht niet gemaakt, zoo als zij het begeerden?" — Zijn
verzoek schijnt bij den Prins weinig ingang gevonden te
hebben, althans beklaagde hij zich naderhand daar over *).

Onderscheidene malen heeft naen zich van hem in het

*) Volgens Ypei j en D e r m o u t , a, w. de Aant, II
hl, 193,
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vervullen vaii kerkeiijke betrekkingen bediend, hij is lid
der Provinciale Synoden geweest in 1603, 1605, 1618,1619,
1621, 1622, 1625, 1626, ook meermalen Voorzitter —
Gedeputeerde en bestuurder dier Vergaderingen, benevens
Correspondent naar Gelderland in 1608, en naar Ifoord-
Holland in 1603. Hij werd#ook aangesteld tot Qverziener
van de Overzetting van het Nieuwe Testament, en na den
dood van P e t r u s C o r n e l i i , Predikant te Enkhuixen,
in deszelfs plaats tot Overzetter, waaraan hij niet alleen
getrouw heeft medegewerkt, maar ook de kantteekeningen
en gelijkluidende teksten bij de vier Evangelisten en eenige
Brieven geleverd, benevens het Register op het Nieuwe
Testament, en de vertaliüg der Apokryfe boeken, uitgezon-
derd die der Makkabeën. Hij wordt ook gehouden voor
den opsteller van de breedvoerige geschiedkundige voorrede
voor de handelingen der Dordschs Synode. Zoodra die
Handelingen in 1620 in het Latijn gedrukt waren, werd hij
door de Staten Generaal gekozen, om eenige exemplaren
daarvan aan J a c o b u s den eersten , Koning van Engeland,
benevens eenige aanzienlijken van dat Rijk, aan te bieden.
Zeer gunstig werd zulks bij J a c o b u s opgenomen en ten
bewijze daarvan vereerde hij H o m a i i u s met een aanzien-
lijk geschenk , namelijk een zwaar verguld zilveren Lam-
pet en kom, beide zeer kunstig bewerkt en met eenig op-
schrift ; hetzelve was ia het jaar 1766 nog in het bezit van
G e r b r a n d u s O o s t e r h u i s s Burgemeester der Stad Jiols-
ward, behoorende onder deszelfs nageslacht, doch waar het
sedert gebleven is, heeft ons niet gelukken mogen teontdekken.

Het overzien en verbeteren der Liturgische geschriften,
waarmede men wel in de Nahandelingea der Synode begon-
nen was, was niet voltooid, en de afwerking daar"**1

5
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werd inzonderheid aan H o m m i u s bevolen, die daarmede
niet gereed was vóór het jaar 1621, toen hij zijne verbete-
ringen *) aan eîe Synode van Zuid-Holland te Rotterdam
mededeelde; en naar die verbeteringen zijn de exemplaren
der Liturgie gezuiverd en kort daarna, als zoodanig, in het
Jicht verschenen.

Bij gelegenheid dat hij zich in Engeland bevond, werd
hij door de HoogeschooS te Oxford op eene plegtige wijze
lot Doctor in de Godgeleerdheid bevorderd. Terwijl hij het
vorige jaar, toen het Theologisch Collegie eene hervorming
onderging, tot Regent van hetzelve †) was aangesteld , hierin
eenige jaren werkzaam geweest zijnde, schijnt de denk-
wijze der Leidsche Theologische Faculteit eenige verzachting
in de zijne te weeg gebragt te hebben »en meende men
a hen onder de zoogenoemde moeijenneurs of middelaars te

*) Deze verbeteringen vindt men bij E n s , Kort Hist.
berigt van de publieke Schriften enz. bl. 177—179.

†) De Hoogeschool te Leiden 'm 1575 gesticht, voorna-
melijk tot opleiding van Godgeleerden, voldeed daaraan niet
zoo overvloedig als men wel gehoopt had, zoodat onder-
scheidene autoriteiten de handen in e'én slaande, een Theolo-
gisch Collegie of Seminarium oprigUeu. Het doel der stich-
ting was alleen, genoegzame en bekwame Godgeleerden te
vormen, om onder anderen, » de biechtsche inneblasinghen
»van Papen off Monicken, ende sonderlinghe vau des
«Roomschen Antechrist vleijende ende pluijmstrijckendemis-
» bruickers van den Godderhcke name Jezus, tijdelijcke te
«konneu teghengaen." Dit zijn de eigene woorden in de Rede-
voering van J a n van H o u t f Secretaris van de stad Lei-
d<:n, bij de inwijding, welke met veel luister geschiedde,
den 6 October 1592, gehouden.

Het gebouw, daartoe afgestaan, werd, behalve ruime wo-
ning voor de Bestuurders en de noodige bedienden, ingerigt
om eerst en terstond 31 Studenten, die elk eene afzonder-
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»moeten leliën. Men v&rhaaide althans, dat liij, nevens
»andere medebroeders, voor had de invoering van eeno
«onbehoorlijke erî ondienstige moderatie met dellemonstran-
»teo. Volgens dat verhaal zoude Ho mm i u s vaa gevoelen
» zijn geweest, dat men de Remonstrantsche Predikanten „
«bij de vijf Artikelen blijvende, in de kerkedienst zoude
» kunnen dulden. Op zulk eene wijze zocht men hem bij
» de Hervormde Gemeenten verdacht en hatelijk te maken.
«Dus drukt hij zelf zich uit in eenen brief, te dien tijde
»geschreven aan den Heer en Mr, J a k o b v a n B r o e k -
s j h o v e n , eersten Burgemeester der stad Leiden, doch
»eerst in het jaar 1742 voor de uitgave gereed gemaakt
«door des schrijvers Naneef Ni k o 1 a a s B a l k , Predikant
»te Hempens, en eerst in liet jaar 1753 door den druk ge-
»ineen geworden bij D o in i n i c u s ( D o a w e ) B a l k ,
» Boekhandelaar te Workum , achter eene toen ook voor he£
«eerst uitgegevene leerrede van Ho tam i u s over Mark, I I I ,
» 24—26. In den gemelden Brief verdedigt zieh H o m m i u s
«tegen de hem aangetegene beschuldiging, dezer wijze: hij
»maakt, even gelijk de Leidsche Theologische Fakulteit,
» een onderscheid tusschen dwalende Remonstrantsche leer-
»aars en Gemeente-ledefflaten. De eersten waren, zijns
«oordeels, niet duidelijk, niet tol de gemeenschap der kerke
y> aannemelijk. Do andere waren ook onderscheiden, Zij

lijke kamer hadden, gratis op te nemen, en door de Staten
begiftigd met een jaariijksch inkomen van 8000 Pond van
40 groolen Vlaamsch het pund ; het bestuur over hetzelve
was in handen van eenen Regent, Subregent en Oeconomus,
die er, gelijk meermalen ook de Hoogleeraren aan de Hooge
School, hunne lessen gaven: deze inrigting is ge-enszins zon-
der vrucht geweest, want in de eerste 20 jaren, hebben
er 135 hunMe oefeningei) volbragt.
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»waren of hardnekkig oî gszeggelijk; de eerste soort was
5) evenmin tot de gemeenschap der kerk aannemelijk als
»hare Predikanten; omtrent de tweede soort wilde hrj
•nmockratie oî duiding gebruikt hebben, indien zij maar rein
» waren van Pelagiaansclie en Sociniaausche dwalingen, en
y> derzelver verkeerde begrippen uil zwakheid en onverstand
5> bannen oorsprong haddets * ) . "

Hij oyerleed te Leiden den 5 Julij 1642 †) zonder kinde-
ren na te laten, waardoor zijn eecige broeder S i x t u s ,
Predikant te Bohward, erfgenaam werd van zijne geheele
nalatenschap. Hij is begraven in de Pieterskerk te Leiden,
waar men, allhans vroeger, liet volgendegrafschrift vindt §)

Hoc tumulo
Conditur Vir Celeberrimus

Fesius Uommius
S. S. Theol. Doctor

Eccles, Leijd. Pastor

*) Y p e i) en D e r m o u t , a. w. II dl. Aanteek. bl. 231
en volgg.

†) Zeer verschillend wordt de tijd van zijnen dood op-
gegeven. S o e r m a n s in zijn Kerkelijk Register der Predi-
kanten van Zuid-Holland, uitgegeven in 1702, noemt op
M. 4 9 , het jaar 1642, doch in zijn Acad. Reg, uitgegeven
in 1704, b l . 120 , den 5 Julq 1641, zoo ook H. v a n R h e -
nen , Xijst van de Predd. der Prov. Utrecht, bl. 36, G.
B r a n d t s, daghwjzer der Geschiedenissen , heeft den 5 Julij
1642, oud 66 jaren, 3 maanden en 15 dagen, die zulks
ontleend heeft uit de Lijkrede van deis Hoogieeraar J a c o -
b u s P o l.ij a n d e r over H o m m i u s gehouden , en behalve
het bovengenoemde grafschrift, de waarheid, schoon niet
geheel, het meest nabij is gekomen.

§) 'Volgens B e n. t h a vu s, tloll, Kirch-undSchulenstaat ,
II"Th, bl. 580.



Vuil, 'Tkcoi, Regens.
IJocuit Eed, hcaw annos i-O
Rexii Colî. annos 20.
'fixit annos 66, menses 6-
Denaius da 6 Jul. d6*S.

á. i. »In dit graf rust de versnaarde F e s t u s H o r a u i-
u s , leeraar der Heilige Godgeleerdheid, Predikant te Lei~
den, bestuurder van het Godgeleerd CoUegie. Hij heeft
deze Gemeente 40 jaren geleerd , het CoUegie 20 jaren be-
stuurd , geleefd 66 jarea eu 6 maanden t gestorven dea 5
jJulrj 1642."

Scharnier. ï . Á. ROMEIK.



Ö Juda's dochter i waar is thans de vreugd,
Die u op Isrels heuv'len huppien deed.
Gelijk de geit, die, op der rotsen kruin,
In wilden sprong, van geene zorgen weet?

Waar is de roos, die bloeide op uwe koon ? —
De roos van Saron schaamde zich heur rood,
Bij uwe wang — en nu is al dat schoon
Daar heen, als waart ge een offer van den dood.

Waar is de parelsnoer, die 't gitzwart haar
Omvatte ? Waar uw kostlijk feestgewaad ? —
De haarlok waait verwilderd langs den hals
Zoo lelie-blank en dekt uw schoosî gelaat, —
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Waar is dat oog, flat pijlen schoot in 't rond,
Dat smachtend oog, vol liefde en soet genot?
't Is rood geweend, — Een beek van tranen vloeit
Langs wang en mond, om Isrels droevig lot.

Waar is de harp, wier zilvertoon het hart
Vervulde met het zaligste genot,
Als uwe hand de snaren dwong, uw' stem
Den held van Juda zong , of Isrels God ? —

Waar spoeit ge heen, gelijk een* hinde vlugt,
Die van heur jongen wreed'üjk wordt verjaagd ?
De scherpe rotsgrond scheurt u wond bij wond
In uwen teed'ren voet, o droeve maagd! —

De helden zijn gevallen in den strijd,
De dapperste , de schoonste, die men zag,
De hinde viel op eigen heuveltop
Des vijands pijl dronk 't bloed der dappren— Ach!

Ween! Jacobs God is onze God niet meer!
Weleer was hij ons schild. Helaas l die dag
Van glorie vloog voorbij ais golvend zand,
Dat voor den wind in wolken wegstuift. — Ach S

Als herfst-rag vloog de roem der helden heen
Geen lauwerkroon, geen maagdelijke lach
Beloont den moed. .— Der onbesneed'nen pijl
Werd dronken van het bloed der helden. — Ach!



Jerusaiem! nw' mnren zijn vervuld
Met roovers, prat op schand'lijk winstbejag,
.0 Sion 1 waar Jehovah woning hield!
De heiligschennis houdt daar zetel! — Ach!

Geen lichtstraal blinkt. — Waar leeft er een propheet.
Van wier ons volk een troostwoord hooren mag ?
Het lied van David, Isrels zanger, zwijgt,
De harp hangt aau de treur'ge wilgen. —• Ach !

Neen. nimmer siert mij weer de kostbre tooi,
Geen parelsnoer, geen gouden spang, geen bag. —
De helden zijn gevallen of verstrooid,
Gelijk de gier, van 't eest verdreven. — Ach!

De keur van Isr els legerbenden viel,
De Sabbath werd een dag van rouwgeklag. —
Die schend'ge moorders ! weerloos was hun prooi! —

vMi]n bruigom viel! — ' k ga hem begraven! ! Ach!!

Zaagt ge ooit den icsuw in Salira's woestenije? —
Des sDensclien blik eerbiedigt hij. — De uacht
Is slechts de tijd,- daî hij zijn prooi verwacht,
Slechts de woestijn bepaalt zija heerschappije.

Maar neemt gij hem den nacht en zijn woestijne,
Maar tergt gij hem , gij heer der aard ? — Zijn moed
Ontwaakt en wreekt zich vreeslijk in uw bloed.
Zijn klaauw, nog rood , keert hij terug naar 't zyne. -
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Zoo was ook Juda's leeuw getergd ; maar ' t vuur
Van heldenmoed werd daardoor aangeprikkeld,
En meer dan heldenmoed heelt Juda's leeuw ontwikkeld
En o ! het tergen stond den stouten vijand duur.

Men roofde, o Israël! uw land en zeden.
Men wijdde een' tempel aan een' vreemden God.
Maar toen Jehovah werd gelasterd en bespot! —
Toen heeft uw voet des vijands nek vertreden, —

De priesterheid *) en 't edel zonental
Ging voor, voor vaderland, voor God en 't regt te strijden.
Vertrouwen, kracht en moed blonk overal. —
Hun vrijheidszin verbood hun slavernij te lijden. —

De vijand valt! — en Isrels morgen daagt,
De krijgsldaroen klinkt luid langs Isrels heil'ge bergen
En Salems maagdenschaar, zoo lang reeds moegeklaagd
Juicht vrolijk : » Juda's leeuw laat nooit zich. vruchlloos

tergen." —

En Israël schaart zich ten h.eil'gen dans.
De harptoon klinkt alom ; en in Jehovali's tempel
Verheft zich de outervlam met schitterenden glans,
En 't offrend volk betreedt d' op nieuw gewijden drempel.

De droeve maagd, die langs de bergen toog,
Den bruigom zocht, met jaram'rend weegeklag:

*) Maliathias.
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Zij keerde nooit in 't heüig Salem weer. —
De roos venveikte voor den middag, — Ach ï

Haars helden roem klonk luide in elk gezang,
Met de eer der bruid, de schoonste, die men zag,
Er ruischte een droeve toon van elke harp. —
Uit eiken mond klonk een meewarig : » Ach i"

Wolsum 1841, H. VAN BERKUM.



BE BSOB
VAN

KONING VAN PERSIE.

Een zwoele zwaveldamp begint onze aard ta omvangen,
't Weldadig Zonnelicht verwarmt niet meer, — 't verwondt,

Heel 't plantenrijk verwelkt, en mensch en dier verlangen
Naar koeling van de lucht en d' afgeschroeiden grond.

Nu gaat het Zonlicht schuil; loodkleurde wolken dringen
Zich tot één klomp te zaâm , 't is, op den middag, nacht,

EQ 't diepste zwijgen — zelfs geen vogel durft er zingen —
Verkondigt, wat elk wenscht, maar niemand kalm verwacht.

De orkaan verheft het hoofd, en blaauwe bliksemstralen
Verzeilen zijn geloei en schieten dreigend neer,

De donders raatlen en nog iaauwe dropplen dalen
Luidklettrend van omhoog en vlechten, meer en meer,

Een zilvren praalgordijn, alom doorstikt met snoeren
Van sneeuw en ijs, in 't zwerk tot paerlen zaâm gevloeid,

't Wordt frisseher; de aarde drinkt, gewiekte luchtjes voerew



Pe ontladen wolken af; het all' herleeft, herbloeit,
En baadt, schoon, hier of ginds, paleis of hut getroffen,

En door het bliksemvuur verslonden werd, — de orkaan
Een vruchtbaar eikenvvoud of mastbosch neer deed ploffen,

De hagelslag een streek van 't meestbelovend graan, —
Zich toch met dankbaarheid in 's onweêrs rijken zegen.

Gevoelt zich jong , als bij der schepping aanbegin,
Prijst Hem, Die liefde is en ons weldoet allerwegen,

En sluimert op den arm der Westewindjes in, —
Om , na den zoetsten slaap, geheel verkwikt te ontwakeu,
En zich der hooge gunst der Godheid waard' te maken.

Niet maar één inensehenras mag heerschen over de aard,
En niet ée'u enkel Volk mag haar geheel bewonen ;

God heeft het tegendeel der Menschheid reeds verklaard,
Toen hij, in Babijlon, Aartsvader-Noachs zonen

Door spraakverwarring scheidde en hen, naar zuid en noord,
En oost- en westwaarts, dreef en geen hereening duldde,

En 't ééne halfrond zelfs, het rijkst begiftigd oord,
Voor 't ander, eeuwen lang, met nevelen omhulde.

Doch stervelingen, die, in hun vermeetlen waan,
Den hemel, gaf men hun slechts ladders , zouden stormen ,

Weerstreven Zijnen wil, en durven onderstaan,
Een waereldheerschappij voor hun Geslacht te vormen.

En al te dikwijls maar bereiken zij hun doel,
Vermogen, alles tot gehoorzaamheid te dwingen.

En, jaren na zijn dood, wordt nog de koningsstoel
Des dwingelands bezet door zijn nakomelingen, —

Tot Hij hun eindlijk, in een nieuw veroveraar,
Het' onweer toezendt, dat hen straks ter neder vellen

JSo, scheidende andermaal de Volken van elkaar,
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Aldus het evenwicht der Staten zal herstellen ,
E n , schoon de heerschzucht het gewild had noch verwacht,
Gelukaanbrengende is voor een hernieuwd Geslacht.

Door 't zwaard van Cyrus was , vóór tweemaal honderd jaren ,
Het Medo-Persisch Rijk in Asia gesticht,

't Had glorievol gestreèn, te lande en op de baren,
't Gebied der Pharaoos aan zijne wet verplicht,

En ook op Griekschen grond zijn machtgebod doen eeren;
Maar 't was ontzenuwd, niet, als in een vroeger tijd,

Ontzachbaar en gevreesd, zoodra zijne Opperheeren
Aan zingenot-alleen en lust zich toegewijd,

En 't opperste bewind en 't koninklijk vertrouwen
Eunuchen, snood verminkt aan lichaam en aan zie!,

Geschonken hadden , om in d' arm van dartle vrouwen
Te zwelgen in 't serail, — en 't Rijk van Cjrus viel. —

Viel, als een grijsaard, die, op 't uiterst van het leven.
Van 't geen hij eertijds was nu is een schaduw maar, —

Toen Alexander, jong, door 's vaders geest gedreven,
Het aangreep met de kern van zijne heldenschaar.

Een kleine bende bij Darius duizendtaliers,
Doch van een moed bezield, onmooglijk te weerstaan;

Het zonk daarheen, en mocht niet eenmaal roemrijk vaüea,
I s , als onwaardig kaf voor d' aâra des winds, vergaan!

Maar gij, Darius , die uw schatten en uw staten,
Met wat u dierbaarst was, en meest en naauwst bevriend,

Den Macedoniër zoo ras moest overlaten,
Gij hadt een beier lot, een schooner dood verdiend.

Gij waart niet zoo vervreemd van vorstendeug J en zeden
Als Ochus, die, vóór u , den zetel had onteerd; —

Doch hooerer raadsbesluit'wordt nimmermeer verbeden,
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En altijd vruchteloos bestreên en afgeweerd. —
Des zangs eerjs Dichters, die, steeds billijk en rechtvaardig ,

Wat schoon en goed is hulde in eiken sterveling,
Ziijt grj in uwen val, o Kodemanrius, waardig;

En 't strele en trooste uw schim, dat ik dien val bezing,
Wanneer zé , uit hooger spheer, of werkkring, haar beschoren,
Op 't ondennaansche zien en dit mijn lied mag hooren,

Darius had, door tal en keur van Ruitennacht.
Door 'tGrieksche Voetvolk, uit Klein-Asië getogen,

Vergeefs, aan de oevers van den Granicus, getracht,
Een perk te stellen aan zijns koenen vijands pogen.

Darius had, om niet, hen allen opoulboôn,
Die'sgrooten Konings wet, 't zij heinde of verre, erkenden,

Ilij-zelf moest wijkea voor Piiilippus dappren zoon,
En wist een nederlaag des Rijks uiet af te wenden

Bij Issos, waar hij vlièn en een beminde gâ,
Met moeder, zuster, zoon, en dochtren, naauwlijks huwbaar,

Moest overgeven aan eens jongelirjgs genâ,
En mooglijk aan een hoon, meer dan te sneven gruwbaar.

Vergeefs zoekt hij den vrede en biedt het westirjk deel
Van 't Koninkrijk hem aan, voor wien zich't iot verklaarde:

Want Alexander v/il geen deelen, maar 't geheel;
Dit Land kan evenmin twee Koningen, als de aarde

Twee zonnen dulden, is het tergend antwoord, dat
In zich de toekoomst van 't betwist gebied bevat.

Des moet een laatste kamp het scheel der Vorsten slechten,
En daartoe zal nog eens all' wat de Staat vermag ,

Ben overweldiger van Persië bevechteu ,
Een slag hem leevren, als men nooit voordezen zag.
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Doch wederom vergeefs: nabij Arbelaas muren,
Vernietigt andermaal één dag Darius heer;

Hij zelf kan d' aanval van zijn vijand niet verduren,
En, daar de Veldheer zwicht, werpt elk de wapens neer.

Rampzalig Koning, sta ! waarom op nieuw gevloden ?
Toon, Kodomannus, toc§n, dat gij te sterven weet!

Ja , overwin, of sterf, dat wordt door de eer geboden! —
Of, was' t uws ondanks, Vorst, dat men u vluchten deed ? —

Doch, zoo ge u niet ontzaagt uw schande te overleven,
Het was alleen op hoop van beter kans en tijd,

En, hadden de uwen niet geheel uw zaak begeven,
G-rj hadt u aangegord tot nog verwoeder strijd.

Geloof ' t , wie niet, verblind door Alexanders daden,
Diens roem vergrooten wil door uwe deugd te smaden.

Wel was Persepolis alreeds door 't vnur verteerd,
Doch Alexander, op haar puin ten troon geheven,

Acht, schoon ook Medië door hern is overheerd,
Nog niets bevestigd, wijl Darius is in leven

En vrijheid, en zijn recht hierna kan gelden doen.
Hij haast zich, wederom zijn benden te vergaderen

En ter vervolging van zijn vijand zich te spoên,
Die aan de grenzen zwerft der Rijken van zijn vaderen,

Met Nabarzanes, 't Hoofd van 't geen hem overblijft —
Al is het weinig — aan getrouwe Persianen,

En Bessus, die als nog hem vergezelt, en stijft
Met Ruiters, zaâmgeprest in 't land der Baktrianen,

Terwijl, voor de overmacht, de Koning oostwaarts wijkt.
Aldus ontwijkt het hert den tand der hazewinden ,

En zoekt, hoe afgemat, aleer 't voor hen bezwijkt;
Een laatste toevluchtsoord,waar't vreedzaam sterf', te vinden.
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Doch Bessus overpeinst, hoe velen, hem in staat
Gelijk, zich aan de zij des overwinnaars schaarden,

En , ter belooning van hun afval en verraad,
Voor zich hun satrapij bedongen en bewaarden.

Wat kan 't ook hem, daar zijn belang het meest hem geldt,
Wie op Darius troon zich nedervlijt, verschelen? —

En wen hij , of door list, of moet het, door geweld,
Zijn meester in de hand van Alexander spelen

En overleevren kon, misschien zou hij nog meer
Dan ééne satrapij voor zulk een gift verwerven,

Terwijl hij niets verwerft van zijn gevallen Heer,
Wiens ondergang wellicht hem alles zal doen derven!

Doch ééne zaak staat vast, o ja! op 't onvoorzienst
Moet Alexander die gewenschte buit erlangen,

En Nabarzanes slechts , — want noodig is zijn dienst, —
Mag, zoo hij helpen wil, een deel des loons onlfangen.

Dus peinzend, neemt hij gang naar Nabarzanes tent.
En maakt, allengs, hem met zijn denkwijze en gedachten,

En hoop en vrees, en met zijn gansch ontwerp, bekend,
En vraagt dan: Veldheer, wat mag ik van u verwachten ?

Ook Nabarzanes (laas!) was waard' de vriend te zijn
Eens Bessus, zoo ten minste er vriendschap tusschen snoodeu,

Die meer en eedier is dan de uiterlijke schijn
Van eensgezindheid , die door baatzucht wordt geboden , —

En licht în bittren haal verandert, — kan bestaan.
»Ik ben bereid met u mij alles te onderwinden,

»Wat onzen eigea^val ons zeker doet ontgaan,
» En onze vijanden herscheppen zal in vrinden.

«Men sla Darius voor: hij moge, voor een tijd
»De kroon 1.1 afstaan en naar Baktriana vlieden;

»Zoo raakt, voor immer, hij zijn Persianen kwijt,
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» Ke , tot het laatste toe, hem bijstand zullen bieden,
» En wier beproefde trouw den aanslag stremmen kan.

»Moge , is hij eens in 't oord, waar enkel úwe weiten
» Gehoord en door een elk gehoorzaamd worden, dan ,

» Vorst Alexander hier mijn zwakke macht verpletten,
»En leevren wij, daarna, den groolen Koning uit, —

«Tenzij men beter vond, dat hem mijn dolk deed sneven;
»In Baktriana toch geldt slechts wat gij besluit,

» Hier, Bessus, kan men ons, bij eiken tred, weerstreven."
Zoo luidt des Veldheers raad, en Bessus keurt dien goed:

Waot, hoe begeerig ook naar rijkdom, rang en grootheid,
Paart, in hun beider laag en eereloos gemoed,

De vuigste lafheid zich aan de allerzwartste snoodheid.
Darius evenwel ontsteekt in grimmigheid,

Om 't geen zij, honigzoet, hem durven voor te stellen;
»» Dat nimmer ! " " roept hij uit, en toont zich zelfs bereid ,

Voor 't oog der Legermacht den Veldheer neer te vellen;
Doch naauw verzeekreu zij dea Koning, dat ze, alleen

Tot zijn behoudenis, 't verworpen voorstel deden,
Qf zijn goedmoedigheid werj.t straks den pook daarheen,

Is met de erkentenis van hun berouw te vreden;
En zelfs als 't Opperhoofd der Macedoonsche Macht,

Die thans met rassche schreên hen opvolgt, en nabij is,
Hem meedeelt, welk een lot hem van zijn Dienaars wacht,

En , dat bij hem den Vorst een vorstenwijkplaats vrij is ,
Vertrouwt zijn braaiheid zich zijn' valschen Grooten aan.

Doch thans besluiten ook de bevende verraderen,
Terstond, tot hun behoud, den laatsten slag te slaan,

En , als de Persen nu zich levensmiddlen gaderen,
Doen zij hun Meester, door de Ruiters, hun verkleefd,

In keetnen, werpen op den koninklijken wagen.

6.
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Maar Hij, Die alles ziet,-en in Zijn heroeS leeft
En waakt voor allen, wil, dat zij niet zullen slagen,

Noch slepen hunne prooi naar Baktriana heen.
In 't Macedoonsche heer wordt, onverwacht, vernomen,

Wat zij bestaan, en slraks is ieder op de been
En snelt hen achterna , opdat ze niet ontkomen,

»Nu rss , Darius," spreekt, met uitgetogen zwaard,
De Landvoogd Bessus , » ras ! gij raoet dees kar verlaten,

»'t Ellendig overschot van bcetren tijd,—te paard,
»Om sneller dus te vliên, daar weerstand niet kan baten ;

«Ras! — » » N e e n , " " i s ' t antwoord, »»neen. Gedroch-
ten ! neen! ik zal

» » U niet verzeilen! nooit! wat ook 't gevolg moog' wezen!
» » Gij , vliedt, indien ge kunt, dat ik in handen vall1'

» » Der Macedoniërs, — of zou mij dat doen vreezen ?
»»Neen, brengen zij mij ook onmiddellijk ter dood,

»»Het is mij liever van eens vijands hand te sterven,
»» Dan dáár te leven, waar 'k u zien zou, die, te snood,

» »Uw Koning boeit, verraadt!—Mocht gij het loon verwerven,
» » Dat Ormusz scheppingsw«t op eureJdaden stelt,

» » En 't mij vergund zijn, twee gehate nederlagen
» » Nog uit te wisschen, door te sneven a's een Held ,

» » Dan zal ik mij van Goon en metischen niet beklagen!
» » Ontsnelt mijn oog, gij, die mijn tafel heeft gespijsd,

» » Gedrenkt, —mijn hof gekleed; die ambt en waardigheden
» » Aan mij te danken hebt , maar, die mij nu bewijs!,

» » Dat ik , mei meerder rechts, u had in 't slijk getreden j
» '> Gij, ciie oen man, dien ge als uw Godheid hebt vereerd ,

»»Zoo lacg ge iets van hem hack te vragen'en te hopen,
» » Yerloochnen durft, nu hem ' l fortuin den nek toekeert ,

>' » En mooglijk wei, hem aan zijn vijand zoudt verkoopen ,
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» » Hem, dien zijn onheil nog eerwaardiger voor u —
» » Hadt ge elk gevoel van plicht niet uitgeschud — moest

maken!
» »Weg! laat me u niet meer zien, van wie ik ijs en gruw,

» » Maar zonder vrees; ontsnelt mijn wrekers, zij genaken!""
«Als gij dan sneven wilt, zal hier, onzinnig Vorst,

» Een dier Gedrochten u een wissen doodsteek geven !"
Gilt Bessus, en zijn staal doorwoelt Darius borst;

»Koom, Nabarzanes, kooni , beveilgen wij ons leven! '
Zij gaan, doch Bessus wrok gelast der Ruiterschaar,

Nog eerst hun bogen op den Koning af te schieten,
En 't Baktriaansch gespuis gehoorzaamt den barbaar,

Darius voelt zijn bloed uit vijf paar wonden vlieten;
Doch, zoo men toenmaals zeide, — en 't werd alom geloofd, —

Sloeg Mithras, warsch een moord, zoo.schendig, aan te staren,
Zrjn gouden mantel ras zich om het glanzend hoofd,

En eerder werd het nacht dan ooit in vroeger jaren.
Darius, dus vaneen gereten en gescheurd,

Wiet machtig, éëne schicht zich uit het lijf te rukken,
Geketend als hij is,'bezwijmt eeu poos, maar sleurt

Zich, ruglings, van zijn kar, nadat zq viel in stukken
En van de rossen was gescheiden, die, verwoed, —

Als met den Vorst verwond door de afgevlogen pijlen, —
Eerst, toomloos holden, thans, 'mee wentlen in hun bloed, •—

En poogt, zoo ras hij mag, naar 't stroomend water te ijlen,
Dat ginds zijn oog bespeurt, en 't geen zijn heeten dorst.».

Vergeet gij, dat uw hand dat water niet kan scheppen
En knellen langer niet uw kelens u , mijn Vorst ?

Of wilt ge, neèrgeslort, die koele druppen leppen?
Waar wordt die poging door dees schichten niet verboón,

Die, zoo gij 't moede hoofd aan't kristallijn wilt brengen,
6-



U spietsen aan den grond, in ' t nederbuigen doôn,
En , dat ge u , eer gij sneeft, moogt drenken , nietgehengen ?

In 'zulk een droeven, diep betreurenswaarden staat,
En aan den boord der beke in 't bloedig zand gezegen,

Vindt hem Polystratus, een Macedoocsch Soldaat,
Die door een vreemden trek zich voe'.t het hart bewegen,

Om 't oord te naadren, waar Darius langzaam sterft. —
»»Dar:us, Krijgsman, eens, in 't Rijk van Cyrus, Koning,

»» Dankt Orniusz voor de gunst, die hij dit uur verwerft,
» » Van, eer de goede Geest hem uit zijne aardsche woning

»»In 't eeuwig licht vervoert, uit Alexanders heer,
» »Een van de dapperen van Griekenland te ontmoeten.""

Zoo spreekt de stervende! — » » I k , ik ben geen Koning meer,
» »Maar Alexander zij ' t , dien gij van mij moogt groeten,

» »En danken voor de zorg en ongewone trouw,
»»Wa Issos zegepraal aan mijn Geslacht bewezen,

»»En 't schoonste aan mijn geliefde en onvergeetbre vrouw
»» ED dierbre moeder; zij hij eeuwig des geprezen!

» » Ja , zeg hem, dat ik zijn' en mijnen Godheên smeek,
» » Dat immer 't krijgsfortuin zijn wapens moog' verzeilen,

»»Dat ieder voor hem vvijke, als hem Darius week,
»»Hij heel het waereldrond moge in zijn boeien knellen.

»»Maar bid hem tevens, mij te wreken: zulk een wraak
» » Zal, en hem nuttig zijn , en zijnen roem vergrooten :

»» ' l l s aller Koningen op aard gemeene zaak,
»»Te straffen dus vervloekte en godlooze eedgeuooteu,

» »Als Nabarzanes en die Bessus zijn, die mij
» » Verraden hebben en vermoorden; ga in vrede ,

»J» Maar, Krijgsman , vdór de dood mij van dees smart bevrij,
» » Eén dronk , , . . wat waters nog . . . . ach ! 't is mijn laat-

ste bede. , . . " "
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Polystratus, die reeds de boeien heeft gekloofd
Van Vorst Darius, en zijn smartelijke wonden —

Schoon hij zich weinig uuts van zijnen vlijt belooft —
Met diens gescheurd gewaad, zoo goed hij mocht, verbonden,

Schept water in zijn helm, en laaft, gelijk een zoon
Zijn vader laven zou, den Heer van Pers en Meder,

Zoo laag gevallen van zoo heerelijk een troon,
En zet zich naast hem, 't hoofd hem liefdrijk steunend, neder.

» » A c h " " — zucht Darius nog— » » ons uiterst onheil is,
»» Dat wij ook deze dienst niet vorstlijk kunnen loonen;

» » Doch meld haar uwen Heer, mijn Vriend, hij zal, gewis,
» » Daarvoor in onze plaats . . . zijn dankbaarheid u toonen . .

»»Vergelde dat ook eens hem Ormusz . . . . druk zijn hand,
» » Gelijk wij de uwe, en , . . . zoo het mooglijk is, nog teerder

»»En inniger, want w i j . . . het is het eenig pand
» » Van toegenegenheid, dat ons . . . ik kan niet meerder . . " "

Hij snikt, en snikt nog eens , — en 't is met hem gedaan.
En 't scheen, of bij dat lijk de Alvader wilde spreken :
Niets onder 't firmament houdt stand, blijft onbez weken: —

Een ster ontviel het zwerk, een waereld was vergaan !

1840. A. VAN HALMAEL , Ja.



MET KLOOSTER

IARIEKGAARD.

Ja de geschiedenis der Middeleeuwen verdienen de Kloos-
ters eene bijzondere aandacht. Ingerigt voor dezulken, die
de wereld wilden ontvlieden en zich geheel aan de Gods-
dienst toewijden, waren zij oorspronkelijk veelal verblijf-
plaatsen van hartelijke, ofschoon verkeerd gewijzigde vroom-
heid , en van eene, wel overdrevene, maar toch bewonde-
ring waardige zelfverloochening. De wetenschappen, bijna
overal verwaarloosd, vonden dáár dikwijls ijverige vereer-
ders, die al hunnen tijd tussclien hare beoefening en bet
waarnemen van hunne Godsdienstpiiglen verdeelden, zoodat
de stralen van het licht, waardoor allengs de middeleeuwselie
duisternis werd opgeklaard, voornamelijk uit de donkere
kloostercellen zijn voortgekoroen. Door rijke geschenken
begiftigd, geraakten zij doorgaans lot aanzienlijke bezittin-
gen, hetwelk echter aanleiding gaf, dat velen tot het kloos-
terleven werden uitgelokt, mot om het vleesch te kruisigen.



maar om gemakkelijk het vette dar aarda voiop Ie genieten.
Toen drongen weelde, luiheid, domheid, losbandigheid in
de kloosters door en begonnen derzelver ondergang voor te
bereiden, die door de Hervorming voltooid werd.

Als men van het dorp Hallum langs den Dorda-weg naar
de Oude-Leije gaat en de Hallummerkoek een weinig voorbij
is , ziet men , bijna in de rigting van den Begaarder molen ,
dien men dan regt voor zich heeft, op eene min of meer
terpachtige hoogte eene boerenpîaats liggen. Dáár stond
eertijds ook een klooster, liet rijke en aanzienlijke Marien-
gaard. In den geheelen omtrek wordt die plaats nog alt'qd
het klooster genoemd, hoewel het reeds sedert meer dan der-
dehalf eeuwen vernietigd is en er weinig overblijfselen meer
van te' ontdekken zijn. Be grachten, binnen welke het gea
legen was, zijn echter nog gedeeltelijk in wezen en doetï
ons deszelfs aanmerkelijke uitgestrektheid kennen , daar zij
eene oppervlakte van bijna tien pondematen land, of onge-
veer vier morgen, insluiten. De grond is nog vol steen ,
en op het oude kerkhof, dat dezen naam tot nu toe behou-
den heeft, stootte men vóór weinige jaren nog dikvyrjls met
ploeg of spade op het stoffelijk overschot d?r vroegere be-
woners, wier gebeente thans echter, daar men îiet kerkhof
tot weidland gemaakt heeft, weder in vrede rast,

Mariêngaard is in het jaar 1163 gesticht. Twee levensbe-
schrijvingen zijn mij van deszelfs stichter , F r e de r i k, voor-
gekomen. De eene is vervaardigd door S i b r a n d u s L e o ,
Kanunnik in het klooster Lidlum, die in de laatste helft van
de zestiende eeuw leefde : de andere is veel ouder en za-
mengesteld door den zesden Abt van Mariêngaard', ook
S i b r a u d u s geheelen, die in 1238 overleden is en nog
sommige tijdgenooten van Fr e d e r ik gekend heeft. Zij
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stemmen, op eenige weinige uitzonderingen na, in dedaai!-
zaken overeen; maar de eerste is korter en veel eenvou-
diger dan de andere, die meer het karakter van eene Xe-
gendz heefl. Hetgeen zij ons mededeelen komt hoofdzake-
iijk hierop neder *).

Het dorp Hallum was de geboorteplaats van F r e d e -
r ik . Reeds in zijne vroege jeugd beroofde hem de dood
van zijnen vader D o d o , waardoor hij geheel aan de zorg
van Ö u i t b u r g a , zijne moeder, bleef overgelaten. Zij was
eene vrome vrouw en leerde baar kind van jongs af God
te vreezen, de deugd te beminnen, getrouw ter kerke te
gaan en veel te bidden. Dit kwam volkomen met de nei-
ging van F r e d e r i k overeen, want als andere kinderen
luidruchtig met elkander speelden, zocht hij h'ever de een-
zaamheid, om zich bezig te houden met het opzeggen van
het gebed des Heeren, het bouwen van kleine kerken en
altaren, het nabootsen van de kerkelijke plegtigheden en
dergelijke andere verrigtingen.

S u i t b u r g a leende gaarne het oor aan den raad van
sommige aanzienlijke dorpsgenooten om den knaap eeue ge-
leerde opvoeding te geven, maar — zij was arm. Eens
vond zij echter, op eene zonderlinge wijze, een zilveren
ring, waarvan de eigenaar, hoeveel moeite zij er ook toe
deed, niet te ontdekken was Zij behield hem derhalve en
dacht dat het een gescheuk van den hemel was voor haren

*). Deze levensbeschrijvingen vindt men in de ActaS.S.
Martii III pag. 289 sqq. en die, welke door S i b r a n d u s
L e o vervaardigd is , ook ik zijne Chronijk van Marien.'
gaard, waarvan de titel is : de vife et refos ^estis Abb. Horti
Divae Virainh, bij M a t t h a e u s , Vet. Aev. Anctl, tom.
V pag. 241, sqq.
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zoon; hetwelk haar deed hopen, dat er ook wel verder
voor hem gezorgd zou worden ; gelijk zq dan ook in het
vervolg altijd van toereikende middelen voorzien werd, om
zijne opvoeding te kunnen bekostigen.

Het eerste onderwijs ontviog F r e d e r i k te Hallum
van den Pastoor. Yervolgens begaf hij zich tot verdere
oefening naar Munster, waar toen eene veel bezochte school
was, en overtrof spoedig alle zijne medeleerlingen. Van
hier bezocht hij dikwijls de Abtdij Mariënweerd, niet verre
van Kuilenburg, welke in 1129 was opgerigt door H e r m a n
v a n C u i c k , ter bevrediging der ziel van Graaf F1 o r i s
van Holland, die door den Vader van H e r m a n gedood
was. Het voorbeeldig gedrag van deze kloosterlingen maakte
op het vroom gemoed van F r e d e r i k eenen diepen indruk
en gaf welligt de eerste aanleiding, dat hij de stichter van
Mariëngaard is geworden.

Eene verschijning van de H. C a e c i l i a , die hij zich
lot beschermheilige verkozen had, deed hem, volgens het
verhaal van den Abt S i b r a n d u s , van Munster huiswaarts
keeren Hij werd dbor haar vermaand, dat hij zich niet
langer alleen tot eigene oefening moest bepalen, maar ook
voor andereu nuttig moest trachten te worden, door hen
tot kennis en Godsvrucht op te leiden; aan welke verma-
ning hij zoo veel mogelijk zochl te gehoorzamen, vooral
nadat hij , toen hij den vereischten ouderdom bereikt had,
in den geestelijken stand opgenomen en Pastoor te Hallum
geworden was Zijn gedrag was in alle opzigten uitstekend.
Inzonderheid muntte hij uit door weldadigheid jegens de
armen, voor welke hij onder anderen wilde zorgen door
het oprigten van een Hospitaal, opdat zij bij ziekte eene
goede verpleging mogten vinden. Een droonigezigt, dat
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Lij had gedurende eene krankheid, deed hesn ecliler daar-
van afzien en het voornemen^ opvatten om een klooster
te bouwen.

Door eene hevige twist lussc'ien de Edellieden te Hal-
lum werd veroorzaakt, dat er een geruime tijd moest ver-
loopen, eer hij zijn plan ten uitvoer kon brengen. Die
Edelen toch bevochten elkander in de kerk en staken de-
zelve bij die gelegenheid in brand. F r e d e r i k meende
zich nu voor alles te moeten bezig houden met de weder
oprigting der kerk en het stichten van vrede . en eerst toen
hem dat gelukt was begon hij weder ernstig aan het vol-
trekken van zijn voornemen te denken. De dood van zijne
moeder gaf eindelijk aanleiding, dat hij er een dadelijk be-
gin mede maakte. Bij hare begrafenis sprak hij de aanwe-
zigen op deze wijze aan:

»fîet is u bekend. Geliefde zonen en docblers, dat ik tot
nog toe zonder ongenoegen onder u verkeerd heb. Ik weet
niet,* dat iemand uwer ooit door mij verongelijkt is. Mogt
dit nogtans zoo wezen , dan betuig ik mijn leedwezen daar-
over en bid om vergiffenis. Gij zijl echter gewoon var) uwe
lijdelijke goederen geschenken te geven voor de zieleu van
uwe ontslapene betrekkingen, opdat zij de schuld, welke
zij in den tijd op zich geladen hebben, niet eeuwiglijk zou-
den boeten. Ik nu ben van gevoelen, zonder uwe gewoonte
te veroordeelen, dat niets van al hetgeen ik bezit een waar-
dig geschenk voor de zie! mijner moeder is, en daarom geef
ik mij zelven en beloof, dat ik J e z u s C h r i s t u s den zoon
van God en de H, Maagd altijd zal dienen, terwijl ik hemel
en aarde en u allen lot getuigen roep, dat ik van dezen dag
af niel naar eigen goedvinden zal leven, maar volgens den regel
van den H, A u g u s t i n u s , opdat bare ziel in vrede ruste i"
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Hij begaf zich daarop naar Utrecht tot den Bisschop, door
wien hem gereedelijk vrijheid werd verleend om een klooster

op te rigten. Van daar ging hij naar Mariënweerd, ten
einde zich naauwkeurig met de kloosterregels bekend te
maken, en keerde toen naar Hallum terug, waar hij zich
spoedig in staat gesteld zag zijn plan in werking te brengen
door dat zich velen niet hem vereenigden, inzonderheid toea
ook de Edelman G o d s c h a l k v a n G o s l i n g a , wiens
geweten door eenen moord bezwaard was, zich bij hem ge-
voegd had, verlatende have en goed, vrouw en kroost,
om zijn misdrqf te boeten. Het klooster werd toegewijd
aan de H. Maagd en den Evangelist J o h a n n e s , of vol-
gens den Abt S i b r a n d u s , J o h a n n n e s den Dooper,
en was ingerigt volgens de Orde ven N o r b e r t u s , die
echter meest de Orde van Premonstreii genoemd wordt naar
de plaats van waar zij oorspronkelijk is.

Er kwamen ook vele vrouwen in het klooster , over welke
G e e r t r u i d a van Driemm, die eene bedevaart naar het
heilige land gedaan had, tot Abtdis werd aangesteld. F r e -
d e r i k achtte het echter beter, dat de vrouwen op zich. zelve
woonden en bouwde voor haar het klooster Bethlehem
onder Oudkerk.

Ieder, die met den tijd, waarin de stichter van Marien-
gaard leefde, eenigermate bekend is, zal wel niet anders
verwachten, dan dat hem onderscheidene wonderen worden
toegeschreven. Dat bragt het bijgeloof van die tijden mede.
Zoo verhaalt men, dat hem eens geboodschapt werd, dat
er in de nabijheid een kind was gestorven, zonder den doop
te hebben ontvangen, waarop hij dadelijk naar de kerk
ging en zich voor bet altaar van M a r i a nederwierp om te
bidden, dat het kind zoo lang in het leven raogt terug keo»
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ren, dat het nog gedoopt kon worden. Hij drong zijne bede
aan door de bedreiging , dat hij zich van alle spijs en werk-
zaamheid onthouden zou, indien zij niet verhoord werd.
Toen begaf hij zich naar het sterfhuis en zag aan zijne be-
geerte voldaan. Het kind herleefde, werd gedoopt en stierf
weder op den volgenden dag. — Andere verhalen van dien
aard zullen wij maar voorbijgaan.

Öp den 3 Maart 1175 is F r e d e r i k uit het leven ge-
scheiden. Men zegt, dat zijn gebeente tijdens de Hervor-
ming is opgegraven, en na eenen tijd lang hier en daar in
Friesland bewaard te zijn geweest, in de Abtdij van de
Goede Hoop, bij Bincken in Henegouwen, op den 7 Decem-
ber 1617 is bijgezet.

In vervolg van tijd is het klooster nog zeer in bloei toe-
genomen. Door F r e d e r i k ' s eersten opvolger. Ent o ,
werd het aanmerkelijk vergroot en met eene nieuwe kerk
versierd. De naburige Edelen hadden daartoe ruime bij-
dragen geleverd, hetwelk echter bijna te vergeefs zou
geweest zijn; want als E ut o op reis naar Deventer was ,
waar hij steen wilde koopen, verloor hij al zijn geld in de
rivier, doch bekwam het, zoo als gezegd wordt, op eene
wonderdadige wijze terug. Nog werd echter het klooster
niel door hem voltooid. Eerst na zijnen dood, 3 September
1184, en nadat ook zijn opvolger G e r b r a n d overleden
was, werd het in den jare 1190, onder den Abt J o h a n -
n e s , geheel voltrokken en op nieuw ingewijd.

Een bijzonder aanzien verkreeg Marïéngaard onder de
drie volgende Abten. De eerste van dezen, S ij a r d u s ,
bekleedde die waardigheid gedurende zesendertig jaren,
van 1194 tot 1230. Zijn gedrag verwierf hem eene alge-
meene achting, dewijl hij in groote mate was toegerust mei
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zoodanige deugden, waarop in die tijden de meeste prijs
werd gesteld. Hij was zoo matig, dat hij nooit betere spij-
ze wilde gebruiken, dan de andere broeders; en werden
hem soms lekkernijen toegezonden, zoo liet hij die onder
de nieuwelingen uitdeelen. Als hij op reis was, had bij al-
tijd eene menigte armen om zich heen, die door hem ge-
voed werden , terwijl hij zelf vastte. Barrevoets vierde hij,
zoo wel bij nacht als des daags zijne Godsdienstoefenin-
gen, en sliep altijd op den harden grond. Door hem zijn
de kloosterlanden veel verbeterd, daar hij zijn werk maakte
van het aanleggen of verbeteren van zeedijken, waaraan
hij zelf met de overige kloosterlingen arbeidde. Er is een
dijk, die nog de Monnikendijk genoemd wordt, omdat de-
zelve, volgens de overlevering, door de Monniken van Ma-
riïngaard is aangelegd. De bezittingen van het klooster
werden gedurende zijn bestuur vrij wat vermeerderd door
vele rijke giften , die men, uit achting voor hem , aan het-
zelve schonk. Daaronder waren uitgestrekte landerijen in
de Tf^ouden, omtreeks Bakkeveen, waar toen door S ij a r-
d u s eene kapel is gesticht, die bij Mari'dnhof noemde.

Gelijk hij, zoo genoot ook zijn opvolger S i b r a n d u s
in hooge mate de achting van zijne tjjdgenootan. Deze was
zelfs ver buiten Friesland met lof bekend ; want als A n a-
s t a s i a , Hertogin van Pommeren, een Nonnenklooster wilde
stichten, riep zij daartoe zijnen raad en bijstand in, en ver-
zocht hem, dat er eenige Nonnen van BetMehem lot haar
mogten overkomen, om haar verder behulpzaam Ie zijn."
» S i b r a n d u s , over haren Godsdienstigen ijver verheugd,
heeft haar verzoek ingewilligd, en tien van 't beste slag van
zijne Nonnen derwaart gezonden *) ." Hij heeft zich vooral
~ Öudh. en Gest. van Fries/. I bl. 390.
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verdienstelijk gemaakt door het opriglen van eene school
ter beoefening der oude letteren, waar eene menigte jonge-
lingen zich lieten onderwijzen ; en welligt komt aan Marien-
gaard de roem toe van het eerst in dit gewest eene derge-
lijke inrigting bezeten te hebben. Onder zijn bestuur kwam
dit klooster in het bezit van liet eiland Marken, waarvan
het de helft ten geschenke ontving van eenige Hollanders en
het overige kocht van N i c o l a a s en J o h a n n e s v a n
P e r s ij n.

De wetenschappelijke roem, die Mari'èngaard onder S i-
b r a n d u s inoogstte, werd door J a r i c u s, den volgenden
Abt, uitnemend gehandhaafd. Er waren zeker in dien tijd
weinigen zoo geleerd als hij, want hij heeft eene verklaring
van het Hooglied geschreven, alsmede van het boek Gene-
sis of sommige gedeelten daarvan, welk laatste werk nog
ten tijde van S u f f r i d u s P e t r u s in vele boekerijen
voorhanden was *). Ook heeft hij eenigen naam gemaakt
als dichter.

Wij kunnen nu een aanzienlijk tijdvak overspringen. Sints
den dood van J a r i c u s in 1240, zrjn er meer dan twee
eeuwen verloopen zonder dat er veel belangrijks schijnt
voorgevallen te zijn. Alleen dient gemeld te worden hoe
Mari'èngaard omtrent het midden van de veertiende eeuw
van het eiland Marken werd beroofd. De weduwe van Graaf
W i l l e m namelijk, die gelijk bekend is in het jaar 1345 bij
zijnen inval in Friesland verslagen werd, wreekte zich on-
der anderen ook daardoor, dat zij Marken in bezit nam,
en de Monniken, die men er aantrof, in zee liet werpen.

De eerste bijzonderheid, welke wij na dit voorval vermeld

*) De Seriptoribus Frisiae, pag. 62.



vonden, wijst aan, dat er met den tijd een geheel andere
geest in het klooster was binnengedrongen. In het jaar
1456 ontstond er twist lusschen den Abt en eenen Edelman
uit het geslacht van G o s 1 i n g a over het bezit van eenige
landerijen. Van dezen Abt, T j a l l ing geheeten,,word ge-
meld, dat hij zijn uiterste best deed, om de grondbeziuin-
gen van Marïengaard te vermeerderen; en hij mag weliigt
somtijds aanspraak hebben gemaakt op goederen, waar-
van hij het eigendorasregt niet zeer duidelijk bewijzen kon.
De twist liep zoo hoog, dat het tot een vechten kwam,
waarbij de kloosterlingen aan G o s 1 i n g a eene doodelijke
wonde toebragten. Zijn dood werd door een van zijne naast-
bestaanden bloedig gewroken, en bijaldien er niet eene ver-
zoening was getroffen,- door bemiddeling van de Abten van
Oldeklooster en Claarkamp, zou deze gebeurtenis het kloos-
ter waarschijnlijk in eeoen moeiiijken krijg met de G o s -
1 ing a's gewikkeld hebben. Evenwel, de Monniken wisten
toenmaals zeer goed met het zwaard om te gaan en zouden
die» vijand wel het hoofd hebben kunnen bieden,

Abt W i l l e m , die na T j a l ü n g het klooster bestuurde,
insgelijks bezield met den wensch om deszeifs bezittingen
te vermeerderen, deed eene poging om bet eiland Marken
terug te bekomen. Voorzien van de Docmnenten, waaruit
blijken kon, dat Mari'ingaard regtmalige aanspraak op het
eiland maakte, begaf hij zich naar Brussel, waar de zaak
door het Geregtshof onderzocht en beslist moest worden.
De uitspraak zoude naar alle waarschijnlijkheid in zijn voor-
deel geweest zijn, indien men hem niet op eene bedriege-
iijke wijze de gelegenheid bad benomen, cm zijn goed regt
te doeu blijken. Zijne partij noodigde hem op eenen maal-
tijd en stelde hem toen eene zoo voordeelige schikking voor,
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dat hij er gaarne in bewilligde en zich uit blijdschap daar
over gemakkelijk liet overhalen, om tot diep in den nacht
te vertoeven, terwijl door de gastheeren de wijn niet ge-
spaard werd. Maar toen de Abt den volgenden morgen
ontwaakte, bemerkte hij tot zijne ontsteltenis, dat zijn be-
diende, die door partij was omgekocht, van zijne afwezig-
heid gebruik had gemaakt, om hem alle zijne bewijsstuk-
ken te ontvreemden. De voorgeslagen schikking was niets
dan eene krijgslist geweest oin zijne waakzaamheid af te
leiden; en W i l Ie na kon onverrigter zake naar Marïéngaard
terug keeren, terwijl de hoop om nog eens weder in het
bezit van Marken te worden hersteld voor immer was af-
gesneden.

Niet lang daarna heeft Mari'èngaard alweder een groot
verlies geleden van niet minder dan zesdehalf honderd mor-
gen land op het Bildi, die de Hertog van Saksen zich toe-
eigende toen hij het Bi/dt liet bedijken. T a k o A e b i n g a ,
die toen Abt was, deed vruchtelooze moeite om het eigen-
dom daarvan te behouden, dewijl hij het,, zoo als Si-
b r a n d u s L e o zegt: » Cum ipso Jove tonantë" te doen
had. Overigens bloeide het klooster gedurende de twee en
twintig jaren , dat hij aan bet hoofd stotid, waut hij her-
stelde de verslapte tucht en de verwaarloosde gebouwen.
Ook heeft hij eene nieuwe kerk te Bakkeveen gesticht. In
het jaar Ü506 heeft hij zijne waardigheid nedergelegd.

Als de heerschappij over Friesland van den Hertog van
Saksen op K a r e 1 V was overgegaan, leverden de Marien-
gaarder kloosterlingen bij dien nieuwen heer eene klagt in
over de hun ontaomen Bildtlanden en verzochten herstelling.
Aan hun verzoek werd in zoo ver voldaan, dat zij honderd
zestien morgen tetug ontviDgen, waarvoor zij jaarlijks bèta-
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k-îi moeten '» twee vette schapen, weeren ofte hamelen *)"
De plaats van T a k o werd op eene gelukkige wijze we-

der vervuld door eenen P a u i u s , die zich, even als zijn
voorganger gedaan had, ijverig bezig hield roet de inwen-
dige verbetering en uitwendige verfraaiing van het klooster.
Hij heeft zich beroemd gemaakt door zijue weldadigheid,
waardoor hij zich den eernaam van vûder der armen heeft
verworven. Zijne voetstappen werden ook gedrukt door
P e t r u s V e n l o , die van 1533 tot 1540 Abt was. Doch
îoen volgde J o h a n n e s H a s s e l t , en deze sloeg eeneu
geheel andereu weg in. De schrijver van de Oudheden en
Gestichten, zegt van hem : » door de bedorventheden der
eeuwe besmet, begon hij van den weg der godvruchtig-
heit en de regelen der Orde allengskens af te wijken; zuo
wat te teeren en te smeeren, en de aankomende gasten op
prachtige maaltijden, daar lustig wijn gedronken wierd , te
onthaalen † ) " Hij heeft onder anderen in het jaar 1545
een kostbaar feestmaal aangerigt ter eere van M a r i a , de
zuster van Keizer K a r e l V , 't welk door hare tegenwoor-
digheid benevens die van den Utrechtschen Bisschop, G e-
o r g e v a n Eg m o u d , en van den Stadhouder van Fries-
land, den Graaf v a n B u r e n werd opgeluisterd. Alle.die
maailijden kwamen het klooster zóó duur te staan, dat bet
bij den dood van dezen Abt zes duizend dukaten schuld
had.

Nog erger maakte het zijn opvolger H e n r i c u s S m e u k
of V o i v e g a , wiens wangedrag zoo zeer in het oog liep,
dat men hem moest afzetten. Hij werd daarenboven ver-.

*) rrieseh Ckarkrb, II 387.

†) I bl, 399.
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oördeelcl tot gevangenschap voor eenen onbepaalden tijd,
waaruit hij eerst drie dagen voor zijn sterven verlost werd.

Na hem heeft Mariëngaard nog twee Abten gehad. De
eerste van hen, G o d e f r i d u s , was geheel het tegenge-
stelde van zijne beide voorgangers en wist door spaarzaam-
heid de door hen gemaakte schulden af te lossen. Het
klooster had daarvan echter slechts eenen korten lijd voor-
deel ; want het werd bij de oprigting van den Bisschoppelij-
ken stoel te Leeuwarden door den Paus aan den Bisschop toe-
gewezen , die het den 5 Maart 1570 in bezit nam. Er
werd toen uit de inkomsten van Mariëngaard een kapittel
van tien kanunniken opgerigt, van hetwelk de laatste Abt,
R e g u e r u s v a n A s p e r e n , lid werd, aan wien een
hooger jaargeld dan aan de anderen werd toegestaan. Hij
moet desniettegenstaande in de grootste armoede gestorven zijn.

Zoo nam de stichting van F r e d e r i k , na gedurende
ruim vier honderd jaren bestaan te hebben, een einde. De
ondergang van het klooster werd maar een weinig vervroegd
door dat het aan den Bisschop werd toegewezen, want
eenige jaren later zou het toch vernietigd zijn geworden,
toen namelijk de Hervorming in Friesland door het open-
baar gezag was ingevoerd en alle kloosters werden opgehe-
ven. De bezittingen der kloosters zijn toen meerendeels het
eigendom van de Provincie geworden. Van Mariëngaard is
nogtaus iets voor de omliggende streken overgebleven, na-
melijk een jaarlijksch inkomen van zeven honderd guldens
voor de arravoogdijen van Hallum, Finkum, Hijum en
Oude-Zijl In vroegere Iriden ontvingen de armvoogdijen
dezer plaatsen ieder jaar vijf last rogge uit de kloosterlan-
den; doch toen die landen verkocht werden, heeft de Pro-
vincie op zich genomen, in plaats van die rogge , jaarlijks
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eene som van zevenhonderd guldens aan de armen vaa die
Gemeenten uit te keeren, hetwelk daarom roggegeld ge-
noemd werd. De oorsprong daarvan is met geene zeker-
heid bekend, maar men vermoedt, dat het een Legaat van
een der Abten zal wezen, misschien wel van dien P a u -
l u s , welke de vader der armen genoamd werd. Tot het
jaar 1808 werd dat roggegeld geregeld uitbetaald. Een be-
sluit van het toenmalig Landsbestuur van 21 Januarij 1809,
No. 6, bepaalde echter, dat geene toelagen van soortgelij-
ken aard, onder welke benaming ook, die voorheen aan
eenige plaatsen, armbesturen of andere inrigtingen waren
toegestaan, meer uit 's Lands kas zouden worden voldaan,
ten ware belanghebbenden konden, bewijzen, daarop een
verkregen regt te hebben, voortspruitende uit een contract
of verbindtenis door den toenaialigen Souverein aangegaan.
Hierop werd de betaling van het roggegeld gestaakt, en de
niet lang daarna volgende inlijving in het Fransche Keizer-
rijk moest wel alle klagten over zulke vergelijkender wijze
kleiae onregtvaardigheden doen verstommen en zelfs de ge-
dachte onderdrukken om handhaving van oude voorregten te
verzoeken. Kort na de herstelling van 2V'ederland', zonden
de Artnvoogden van voornoemde plaatsen eea verzoekschrift
aan den Kom'ng, om in het genot van die jaarlijksche toe-
lage te worden hersteld, hetwelk door een Koninklijk be-
sluit van 25 September 1816, No. 61 , werd toegestaan.
Het verzoek om ook het achterstallige sints het jaar 1808 te
ontvangen , werd echter van de hand gewezen en bepaald , dat
de betaling van 1 Julij 1816 zoude aanvangen. Het Domein
betaalde echter niet langer dan tot 1 Julij 1818. Nu werden
sr weder verzoekschriften aan den Koning gezonden, die
geen ander gevolg hadden, dan dal bij Koninklijk besluit
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•van 3 Augustus 1833, No, 3 1 , de Permanente Commissie
uit het Amortisatie Sijndkaat gemagtigd werd om het rog-
gegeld nog te voldoen van 1 Juirj 1818 tot 1 November
1822, maar tevens gelast om aan de Armvoogden bekend
te maken, dat en waarom verder in hun verzoek niet kon
worden getreden. Het straks aangehaalde besluit van 21
Januari] 1809 werd opgegeven als reden van weigering. De
voornoemde Armvoogden hebben daarop den Staat der Ne-
derlanden in regten aangesproken en deze is bij vonnis van
den regtbank van eersten aanleg te Leeuwarden van -7 Julij
1835 veroordeeld tot voortdurende betaling van het rogge-
geld en voldoening van het achterstallige der vijf laatste ja-
ren benevens de renten daarvan volgens de wel. Tegen dit
vonnis werd door het bestuur der Domeinen geappelleerd ,
welk appel echter door eene uitspraak van het Hoog Ge-
regtshof, van 1 Maart 1837, niet ontvankelijk is verklaard.

Men heeft nu derhalve weder het genot van dit jaargeld
en daarin een aandenken aan Marièngaard, waardoor het ,
zoo als wij hopen, voor immer aan de vergetelheid ontrukt
zal blijven!

Hattum, é8ltd. E. J. DIEST LORGION.





IIET SLOT

1W 0

TS DE GRIETENIJ

S M ' A L L I N G Ë R L A N J D ' .

H e t slot G-root H a e r s m a - S t a t e , te Oudega, in
de Grietenij Smallingerland, waar van eene afbeelding hier
nevens staat, werd in bet midden der zestiende eeuw ge-
sticht, en in het jaar 1841 afgebroken. Het had dus, bij
zijne sîooping, nog geene twee eeuwen gestaan, en was
îlzoo ook niet gehuld in dat heilig donker der oudheid,
letwelk voor velen zoo veel aantrekkelijks heeft. Desniet-

tegenstaande geloof ik toch, dat het niet als geheel onbe-
langrijk zal beschonwd worden, wanneer ik omtrent de
stichting, den stichter en den naam van dit slot het een en
ander, hetwelk mij daarvan is bekend geworden, mede-
deele. Gebouwd en bewoond door het geslacht der H a e r -
sraa ' s , die sedert het midden der 16 eeuw tot op onze da-
gen de voornaamste ambten in SmaUingerland en in Fries.-
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land bekleed hebben *) , zijn er, mijns oordeels, te vele
herinneringen aan verbonden, om de gedachtenis aan het-
zelve zoo maar, onopgemerkt, door den stroom des tijds te
laten wegvoeren.

*) Ora mij bier alleen te bepalen tot de H a e r s m a ' s ,
die in de Grietenij Smallingerland gewoond hebben, sta
hier, tot staving van het gezegde in den tekst, het volgen-
de aangeteekend: A r e n t O e d s z e s , die men, uit hoofd e
hij de eerste i s , van wien ons iets is bekend gewordei
a!s den Stamvader van dit geslacht zoude kunnen be-
schouwen , was in 1542 en 1550 volmagt ten Landsdage;
O e d s A r e n t s ; de zoon, hetzelfde in 1577, 1578 en 1579;
H e r k e A r e n t s , broeder van den voorgaanden , die reeds
de familienaam H a e r s m a , of, zoo als hij die toen nog
spelde, H a r s m a , had aangenomen, hetzelfde in 1575,
1617 en 1624 ; Ar e n t v a n " H a e r s m a , zoon van H e r-
k e , Grietman van Smallingerland in 1625; A u 1 u s v a n
H a e r s m a , zoon van A r e n t , Grietman in 1637 , Lid van
het Collegie van Gedeputeerde Staten in 1652, Lid der Sta-
ten van 1640 tot 1659 en Commissaris Politiek bi] de Sjno-
den te Hcerenveen en Dokkum in 1655, 1682 en 1667; Ar-
n o l d u s van H a e r s m a , zoon van A u l u s , Grietman
in 1660, Lid van Gedeputeerde Staten in 1677, Commissaris
Politiek bij de Synoden te Bolswafd en Heerenveen in 1668
en 1704, Volmagt ten Landsdage van 1664 tot 1694, terwijl
hij ook lid is geweest van de Rekenkamer; A u l u s v a n
H a e r s m a , zoon van A r n o l d u s , Grietman in 1694;
A r e n t v a n H a e r s m a . zoon van A u l u s , Grietman in
1715, en mede Gecommitteerde Raad ter Admiraliteit in
Friesland'„• L i v i u s v a n H a e r s m a , broeder van A r e n t ,
Grietman in 1723, Gecommitteerde Staat in het mindergetal
in 1734 en Lid der Staten in 1748; en H e c t o r L i v i u s
van H a e r s m a , stiefzoon van L i v i u s , Secretaris der
Grietenij in 1757, Grietman in 1770, vervolgens Raad ter
Admiraliteit op de Maas, later, in 1805, Drost van Smallin •
gerland, Opsterland en Oostellingwerf\ en in 1810 Baljuw
Van het zesde District in Friesland.
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Het is bekend dat de Staten van Friesland in 163S, en
vervolgens, besloten tot het verkoopen van eenige Kloosier-
Zathen *). Zoodanige klooster-zathe was er ook te Ou-
dega, in Sviallingerland. Waarschijnlijk had dezelve vroe-
ger behoord- bij het klooster van Benedictijner nonnen, dat
te Smalle-Ee, in dezelfde Grietenij, gestaan heeft. Deze
klooster-zathe werd in 1640, door A u l u s v a n H a e r -
s m a , Grietman vati Smallingerland, en zijne echtgenoote
C a t h a r i n a v a n S c h e l t i n g a , gekocht van Heeren
Gedeputeerde Staten, uit krachte , — zoo als er staal in
de koopakte , die voor mij ligt, — van de respective reso-
lutiën , in dato den 6 en 12 martij 1640 Staetswege ten lants-
dage genomen. Op den grond dezer Zatlie, die ia het Flo-
reen-kohier van Smallingerland, dorp Oudega, voorkomt on-
der No. 3 1 , is vervolgens het Slot G r o o t H a e r s m a -
S t a t e gebouwd geworden. Het juiste jaar der stichting is
mij niet gebleken. Wanneer ik echter aan de eene zijde
de kaart beschouw van Smallingerland', door S c h o t a n u s
in 1664 uitgegeven, doch die zekerlijk reeds in 1660 ver-
vaardigd was, en daarop wel een Haersma-State ontdek op
de Zandburen, ten oosten van de kerk, ter plaa tze , waar
de klooster-zathe gelegen is; en wanneer ik aan de andere
zijdï**ï.ïiju oog sla op een contract, in October 1666 geslo-
ten door den Grietman van Smallingerland, A r n o l d n s
v a n H a e r s m a , met de eigenerfden van de dorpen Ou-
dega , Nijega en Opeinde, tot verlegging van den hooiweg,
te Oudega, »DAT ZIJN EB. DEVR HET BOUWEN VAN ZUS

«NIEUWE HUYZINGE EST SCHUUR AENT WEST VAN DE GE-

WBUIRTE OUDE&AE SEER WEL GELEGEN QUAM EN SEER OE-

*) Charterbotk V pag. 445, en 447 in notis.
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WAS:'' dan meen ik de stichting van het slot
G r o o t Ha e rs raa-S t a t e , te Oudega, veilig te mogen
stellen tusschen de jaren 1660 en 1666. Deze Ar n o l d u s
v a n Ha er s m a , die in het zoo even vermelde contract
voorkomt, en die den 29 Septoaiber 1660 Grietman van
Sinallingerland geworden was, in plaats van zijnen vader,
komt mij voor de stichter van dit Slot geweest te zijn. Im-
mers de vader woonde vroeger in het kleinere Slot, op de
Zandburen. En niet voor de benoeming van den zoon tot
Grietman van Smallingerla†id is de bouvving van her~groole
Slot, aan het west van het gebuurte, begonnen. Deze daad-
zaken geven beide reeds hel vermoeden, dat de nieuwe
Grietman ook het nieuw Slot gebouwd heeft. Maar dit ver-
moeden groeit aan tot zekerheid, als wij in het contract,
hetwelk de Grietman A r u o l d u s v a n H a e r s m a i n 1666
sloot met de eigenerfden van Oudega, Nijega en Opeinde,
over het verleggen van den hooiweg, die vroeger schuins
door de gronden der klooster-zathe liep, uitdrukkelijk ge-
zegd vinden : ZIJN nieuw gebouwde huizinge. Ook heeft
A r n o l d u s v a n H a e r s m a altijd op dit nieuwe Slot ge-
woond, zelfs na dat hij iii 1694, ten behoeve van zijnen
zoon A u l u s v a n H a e r s m a , van de Grietenij had af-
stand gedaan, en de bij het Slot behoorende weidlanden
reeds door gemelden zijnen zoon gebruikt werden ; want in
het Floreen kohier van Sinallingerland, dorp Oudega, op-
gemaakt den 19 Junij 1700, staat op No. 3 l , »DB CLOOS-

» TER-ZATHE, BIJ DB ED. HEERE A m o l d u S Vail l ï a e r -

MSlTia ALS EYGENAAR .BEWOONT;" eD. Op No. 67 , » BE

i> IIEERE GRYTMAN" A u l u s v a n H a e r s m a GEBRUIKENDE

DE ED IIEERE A ï' Ji o 1 d u s v a n H a e r s m a TOE-

iïnnr.." Ka den dood van zijnen vader ;s ecliter



ook liet nieuwe Siot door den Grielraan A u 1 u s v a il

H a e r s in a be l rokken; want hij wooude —zegt Jonkheer

Mr. H. B a e r d t v a n S ra i n i a in zijne nieuwe naamlijst van

Grietmannen, — »even als zqn vader en grootvader , op

« G r o o t H a e r s n i a-S l a t e , te Oudcqa." Van don fa-

der en den zoon is dit bij mij buiten aile tegenspraak,

doch van den grootvader kan ik he t , om boven aange-

voerde redenen, niet wel toegeven. Wat nu den naam van

dit Slot betreft! daar het oude Slot, op de Zandburen,

zoo als de kaart vau S c h o t a n u s , die in 1664 is uiîge-

geven, aanwijst, reeds H a e r s m a S t a t e genaamd werd ;

en daar het nieuwe Slot, aan het west van het gebuurte,
veel grooter dan het ouds , en mei een voor dien tijd groot-
schen aanleg van cingels en boschen omgeven was: zoo
zal men , in tegensteliing van het oude, kleinere, dit nieu-
we , grootere Slot zeker G r o o t II a e r sta a-S t a t e ge-
noemd hebben, zoo a!s het vervolgens op de kaarl van
Smallingerland, die door Sc h o t a n u s in 1702 is uitgege-
ven a'rede voorkomt.

Maar — zoo gaat de heerlijkheid der wereld voorbij! —
het prachtige Slot, dat met zoo veei kunst en vlijt was
opaübouwd, is gesloopt door den ruwen beitel des af bre-
kers , en de trotsche lanen van hooggekruinde eiken, die
liet omgeven hebben, zijn gevallen onder den vernielenden
bijl van den houthakker. Eene woeste, ledige plek toont
alleen nog de plaats aan dezer voormalige grootheid. Met
weemoed staren dan ook de ingezetenen van Oudega op
deze verwoesting van het sieraad van hun dorp. Doch zij
gevoelen bij het leed, dat zij hier van ondervinden, het
getnoecl toch een weinig verruimd door eene onbestemde
hoop, uu de gronden en boschen; tol hut afgebroken
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Slot behoord hebbende , door koop , de eigendom zijn ge-

worden van den Hoog Welgeboren Heer M. F . D, B a r o n

v a n S i j t s a m a , Gouverneur van dit Gewest, wiens echt»

genoote de kleindochter is van H e c t o r L i v i u s v a n

H a e r s m a , den laatsten Grietman van Smallingerland, uit

het geslacht der H a e r s m a ' s .

Dragten, dSié, G. VAN BLOM,



W a e uws eak wys meitsje wol, dat ir n!n spoekken,
tjoensters in dywelbanders meer binne; ik foár my kin dit
sa anstonds, in sonder ondersiek net foár wier oonnimrae.
Yn'e eerste pleats, soe ik nin reden wiette ta betinsen,
werom koárlhakke nou minder mei sommige âlde wywen
yn betrekkinge stean soe; eaf werom er minder oon som-
mige minscen fen syn gawen oerdwaen soe, as yn âlde ty-
den„ ï n ' e twaede pleats matte wy wol oonnimme, dat
uws faVirâlders, tyge sa goed sjen, hjerre in roekke koene
as wy; ta minsten har lichmen scyne folie grutter iu sterker
west ta habben as uwses; in den sille just de eagen, earen ,
in noos ir net oon forgetten west habbe.

It wier jerder ta forwachtjen, dat wy forkeerd hjerre in
sjen soene, as uws fo'árâlders. Is it muwlk den eak oon
uws blynheid in doafheid ta to scrieuwen, dat wy de boose
sels sa min sjogge, as syn wirken ? Mar freunen dat kin
ik eak net lieuwe. Orames, foár eerst kinne wy wol heel
fyú hjerre in sjen, sa as ik uwt ien hiele boel bedn'euwen
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bewyse koe ; in ta Iwaeden forteande de dywel him altyd
sa Jyts net, in die er syn dingen net sa heel seft.

Wer korat it dea dogs les! diime, dat de dywel, despoc-
ken, fde ijoensters, in al dy dingen sa foraindere binne,
ja dat ir ien hiela boel minscen libje, dy net allinne sisse
dat se nooit nin dywel eaf spoeken sjoen habbe ; mar dy eak
folho'áde dat se deroon net leeuwe sa min as oon'e tjoen-
sters.

Dat komt ney myn tinken dear fen dinne, dat it nou
yn'e mode is, om sa ta praten. Dat sok praten mey it
lieuwen net altyd oer ienkorat, blykt elts ien sinne-ldear,
dy mar ien bylke acht, jout op'e wrâd. Dear binne ney
myn forstan ien hiele boel lieuwe, dy de dywel wol sjogge ,
mar dy ir dogs net fen prate wolle. Sy binne allegierre sa
oprjeucht eet , as ien man uwt it earra-hoes, dy my least
fortelde, dat er ko'árthakke sjoen hie, yn'e kompanyje,
yn'e gedaente fen ien hasse mey ien plora op'e stirt. Hie
dy man ta de nyerwetscen behjerd, den hie er sein, dat er
ien hasse sjoen hie, omdat it ding er krekt sa uwtseag,
in krekt sa hird foart-roân as ien hasse ; mar de man wier
ién Vtwt de âlde tyd, in stie by syn stik, in sei derom dat
it de dywel west wier yn ien hasse-fel.

Sa giet it eak my spoeken in tjoensters. Dear binne ien
îiiele boel dy oon nin spoek leeuwe wolle, sa lang as se yn
geseiscîp by it fjoer sitle; mar dy de gryse oer'e graeuwe
giet, as se by tjeuster, allinne yn'e hoes eaf op'e tjerkhoaf
wease moätte. Dear binne jen îïeeïe boel, dy mey ijoen-
sters in dyweibanders spotje in laeytje, sa lang as se by
domeny in inaster, eaf op it nut sitte ta praten, mar dy,
äs it lytse bern net goed is, dogs har boerman mey it moetsce
Bey Alde-boorn ta stiocre ; eaf as se iiin bjoeter tjeanje kinne



kn kruws foär'e drompel fen il hoes scrieuwe; eaf as de,
âlde nierje pyn yn 't lyf hat, dat mey ien formulier wet'
goed meytsje wolle. Sokke dingen soena folie minder pleats
habbe, as de minscen sa min oon spoeken in tjoensters tog-
ten, as se sisse.

Dat er dogs net meer fen praet wird bewyst net dat de
dingen ir net binne. De hanlinge fen'e minscen bewyse dat
se ir oos oer tinse , in dat se leeuwe , dat uws âlde iieuwe
et spoar sa fier net bjeuster wierne. It sil my dearom net
quelk aimd wirde, dat ik 'r is ien freeslyke spoek-scyd~
nisse uwt de âlde tyd forlielje, dy yn'e neybyheid fen
Draglen foarfollen is. Wy kinne ir aityd dit uwt leere, dat
uws fo'árâlders OOQ spoeken in sok folk leeuwden; in dy ir
nou net oon lieuwt, kin ir hira yn forheugje, dat it nou
sa foile better is, as yn âlde tyden : in dy ir nou al oon
lieuwt, kin ir him mey formeytsje, dat er mey uws âide
Iieuwe op ien bigte stiet.

Op'e Sweae libben ir is ien pear broerren, dy beide it
selde bedrieuw hiene, Jae wierne beide abbekaten. Hoe
of dizze Iieuwe har yn har dwaen hoäden habbe, dear seit
myn oirkonde net fen. Eaf se dos rjeucht in gerjeuehtig-
neid lieuw hiene, in der se koene de onscild foarstiene, eak
sonder der foar har selfs sa folie fen la profyterjen, den eaf
se allinne om bar selfs togten, in elkoar de bol ta keatsten,
dat mat ik onbeslist litte. Dit wit ik ir fen ta sissen, dat se
ta gjierre ya it selde hoes libben, in dat min meestal iéa
îen beiden sprekke koe, omdat it fen de soan dagen yn'e
wyke pas trye keer bardde, dat se beide tagelyk ien heule
dey dronken, in boeten forstan levene.

De minscen binne al wondre Creaturen. As min aüimie
op har praten oongiet, dei) soe men sisse, dat se yn som»
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m'tge dienen nog al belang stelle; dat jae oón de dea in de
grutte ywigheid lieuwe, net aliinne foar har boerlieuwe,
mar eak foar har selfs: in as min op har dwaen sjogt, den
soe min sisse, dat se fen alles het se prate, nin byt lieuwe.
Yn dit stik soe ik hast sisse, dat ien bulte dieren uws foar-
uwt binne, mar ik soe it net best bewyse kinne. Lykwols
Jieuw ik dogs, dat as we de teal fenien kouweaf fen ien esel
forstean koene, dat we uws yn dy goede bisten net faak
forsinne soene. As se uws fortelden, dat se it iene eaf it
core graeg habbe woene, den soene wy wol sjen, dat se
eak har best diene, om it ta kryjen ; in as se uws seyené
dat se hier eaf dear bang foar wierne, den soene wy wol
fornimme dat se dwaen in litle woene, het neadig wier om
it kwae ta ontgean.

Eaf dit nou mey alle bisten it gefal wease soe, doar ik
net sisse. Mey'e honnen soe ik ir hast al oon twywelje,
omdat dy al meer forstoan habbe as de ky in de esels ; in
wat meer forstoan wy fyne, wat meer wy op uws hoede
wease moätte;

Mar wy soene ommes oer de abbekaten prate ? Nou ja !
As se joons ir is by elkoar yn'e hoeke sieten, iu den hjer»
re , sjen in prate koene, den praten se nog wol is, oer de
oare wrad. Hoe eaf it dear wease soe, wisten se krekt sa
min as wy, in omdat se dear neat fen wisten, dearomwiene
se der wol 'r is ongerust oer. Ién fen beiden koe it dogs,
foar dat ir stoor, nog wol gewaer wirde, het eafit der joeg,
as de oare, dy eerst forhuwse, de oerblieuwer mar bjot-
scippe woe. Dat beloofden se elkoar, in as se dat dien
hiene den soepten se, al pratende oer de grutte ywigheid,
sa lang, dat se by elkoar del sakkene, in om tyd noch
ywigheid tinke koene.
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Eynlings naem dat dogs ien eyn. De dea kaom op it lest
in pakte, âlder-gewoonte, de jongste , in sa as min miende
de beste beet, in gong er mey wey. Hoe eaf disse nou
hjitten hat wit ik net, krekt sa min hoe de namtne fen de
«are wier. Wy wolle de deade nou mar Jakkele hjitte, in
de oare Lubbet.

Lubbet den seag al jen bytke taay, doe syn silseip by
him weynimd wirdde; in as hy it net dwaen matten hie,
om de wanwenst ta fordrieuwen , den hie by muwlk it soe-
pen wol litten. Der by kaera nog, dat er nou in den wol
r' is togte, oon de belofte, dy syn broar in hy elkoar dien
hiene; in as him dat yn it sin kaem, den gong him de
gryse oer'e graauwe, in den mo'ást er ien bjeftsterkinge
habbe.

Moans as de sinne opkaem, in deys as dat grutte Ijeacht
de heale ievS^l oerscynde, hie by der sa folie lest nel fen;
mar as dat Ijeacht begon ta forminderjen, as de foegels op
it nest kroepten , in de minseen honk sogten, in de strietten
leeg wienne; as hy yn tjeuster, eaf by syn lampe yn'e kea-
mer siet, in net oors hjerde as it tikjen tfen'e klok , in syn
eigen sykjen, den sloeg him de eangstme om it hjerte, in
koe him it kâide swit op'e noas stean.

Wer wierst dou juster joon dogs eigenlyk sa eng foär, sei
er den moans tjin him se!s, as de roes wer uwtslept wier,
in de sinne ta syn finster yn scynde? Is dit nou net it
selde hoes, as dearst dou juster joon sa yn sieste ta switten
fen benaeuwdheid? Is dit nou net deselde keamer? Bist
dou nou eak net krekt Jykke goed allinne as juster joon ?
Wer wierst dou den dogs sa eang foar ? Foar dyn broer ?
Kin dy dan eak by dey net komme ? In al woe dy al by
nacht komme, moast dou dan eang wease foar dyn eigen
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broar ? in foar sen broar, dy dên dogt, het er ney belofl-
nisse dwaen raat ? Kee! Nee! Ik wol nat ianger eang
wease ! Ik wol my forinanje.

Mar as de joon mar wer begon la kommen, den wier al
dy roanhaftigheit wer wey; in neye mjitte dat it djipper
yn'e nacht gong, ney dy rojitîe wïrde syn eangsîme wer
gruttei'a Ien keer op jen joon, nioäst er boelen door, om
syken ta heijen yn de romme loft, in as it mulwk wier him
iney iibbene scepseis ta forbynen; — mar hy kaom net
werom. Ien pear boerljieuwe, dy krekt 'r is boeten doar
wiene, omdat jae soekelade dronken hiene, hjerden ién in-
kele scerpe gjealp, gODgen er op ijn, in (bonen uws abbe-
liaet rjeucht op'e reag lissen; mar mey'e ïioas yn'e modder.
Dat lykket raer freunen ! op'e reag ta lissen , in it gezigt
op'e groou te habben! Mar al hoe raar it eak lykket, hjir
%vier it wier; want uws abbekaet siet de holle rjeucht for-
keerd op'e romp.

Dat joeg fry wat ontstelinïsse, allyk as maklyk ta be-
grijpen is, Oeren yn it roon, wier it iot feu Lubbert op
alle tongen , in sa diep wier de yndruk op it gemoed fen'e
fronwlieuwe, dat jae wol fîef wyke lang tiet oars diene, as
ta stjereagjen op'e hollen fen har manlieuwe, de ieue uwt
eangsirae, in de oare uwt leangstme dat ir eak forkeerd ta
sitten kaom. — Mar lokkig foar de iene, in o:igelokkig foar
de oare, it bleeuw er by.

De manlieuw hierie onder dy bedrieuwen Lubbert begra-
wen by syn broar Jakkele, in mienden dat se nou fen'e
heule saek eaf wienne. Mar! mar! It libben gong nou eerst
oon. De abbekatea begonnen ta spoekjen op it Oifersfjield,
dat oon'e O!tert.?i'p«r kant fen'e Zwoag leit. Werom eaf sa
non just dear spoel<et) in net op ien oar fjild eaf slik lân,
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dit wit ik net ta sissen, omdat se dit selfs nooit seyn habbe.
Muwlk stiet dit yn relaasje mey bar forig libben in muwlk
eak net. De libbene minscen kinne fàek dingen dwaen,
wer fen min nin tried fynne kin, in wer fen se sels nin re-
den jaen kinne, in werom soene den de spoeken eak net
'r is sonder reden in allinne uwt malligheit, it Olfersfjild
kieze kinne , ta de scouwpleats fen har krollen ?

Op it Olfersfjild den spoekken de abbekaten. In het diene
se der ? Der diene se raere dingen freunen! As der 'r is
by jontyd eaf by nacht, ièu eaf meer mioscen de wey lans
gongen, den wirden se al heul gaeu oerfallen trog ien son-
derlinge eangstme, dy al grutter in grutter wirdde. Eerst koene
se onder freeslyke hjortskloppinge nog 'r is stean blieuwe, om
roon ta sjen in ta harkjen; mar op it lest mo'ásten se rinne
sa hird as se koene, in as se den goed oon it rinnen wieae,
den hjerden se eafter har ien gescatter in gelaek, krekt as
de hol him forheuge oer'e eangstme fen ierdbewenners. Den
wier ir mannig ien, dy de wey hast net lans korame koe;
in de measlen foelen, as se it Oiferfjild uwt wiene, bout in
blaauw om'e holle op'e groon del. Mar den wiene se it ge-
feer ta boppe, in der trog kamen se den eak gaeu wer by
sykken om'e reys ta forfolgjen, in ooren ta forheljen het
har oerkomd wier.

Nou sille jimme wol sisse, dat disse heuîe boel scoele hat
yn'e minscen sels, dy har al banger in banger togten ; mar
freunen! ik sil jimme it fjoer neyjer oon'e tjennen lisse. Dat
wier net aliinne mey'e minscen sa, mar eak mey'e hynsers.
Der wier net ièn, dy by joon eaf by nacht mey hynser in
weyn de wey lans kaem, aef de haele boel rekke op it
least, omtrint eaf allehael op'e roan. De measten diene der-
om eak nin moeyte om'e bisten ta hoaden, mar as'e hyn-,

8
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sers mar effen mey'e eeren loekene , eaf mey'e stirt hin in
wer sloegen, eaf 'r is wat op'e syde sprongen, den makken
se mar dat ir gong yti kaem, omdat it dogs net ta keereu
wier; in as it den fleag sa hird as it koe, den hjerden se
de abbekaten wer keytsjen in scatterjen uwt al har magt.

Simme k'mne wol begrype dat de mbiscen der sa folie nogt
net oon hiene as de abbekaten. Der wirdden ien heule boei
practyken yn it wirk steld, om'e abbekaten har byseryen
eaf ta leeren; mar it iene ho'p Isrekt sa folie as it oare.
Eynlings wier ir ien man, dy foar ien grutte sommejildoon-
neam, om ieu eyn oon'e saak ta meytsjen; in hy die it eak.

Dy man bjitte Pjieter Capoes. Hy lykke op it eag ien
trog ieufoadig man , mar it siet ir fry wat djipper as it lykke.
As je by him koamen, den hie by meastal witten dat je
komnie moaslen; in as je him wat forteld hiene, den koam
it uwt, dat it net neadig west wier, omdat er it dogs fo'ár-
uwt wol wiste» Hy wist net allinne meer as ien oor, mar
hy seag eak meer. As je by uacht mey him gongen, den
scouwde 'r jou altameïs 'r is uwt it paed, om ien lykstaetje,
dy by seags foäiby stappe ta litten, in den stie er sa îang
mey'e hoed onder de earro. Hy woe nooit wat oonnirnme
me'y lofter ban, eaf uwL'e lofler ban; aef it moast jild
wease : dat makke ien uwtsondering

Dy man wenae eigeniyk ta Aldeboorn, ia min kin him
hâlde fo'ár'e pako fen alîe grutte dyvrelbanders dy Aldeboorn
oplewere hat. Ik mat dogs ter eere fen Pjieter sisse ; dat
ir nooit ien west is dy dwaen koe dat hy dien hat.

Mey twae hynsers foär'e weyn, kaem Pjieler Capoeske
op it Olfersfjild.' Pjieter-om siet op it foarhek, in midden
op'e weyn ley ien sitleîplanke foar'e abbekaten. Eaf er eak
kessens op wiene hab ik net leasen ; raas- dat de abbekalen
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ir op moesten, sa gaeu as Pjieter-om ien stik eaf soan
kreftige wirden spritsen hie, is wier. Sa gaeu as'e spoeken
sieten, mende Pjieter-om foärt, in dat gong heul goed, sa
lang as jae yn il Qlfersfjiid wiene; mar doe se der boeten
kamen, doe begon it lyen. De hjirren gongen har oerein
stean as bargeborstels, in se raesden dat bjerren in sjean
jin forgean soe. Den sprong de iene oon'e rjeuchter in de
oare oon'e lofter kant fen'e weyn eaf — den seodden se
Pjieter-om de foesten ta —• den pakten se mey har beiden
de weyn fen eafleren beet, in loekene uwt al har magt om'e
bynsers tjin ta keeren — den bieten se, as dat net helpe
woe, de splinters uwte boekdelje — den stieken se, de iené
syn sconk in'e oare syn earm, twisken de speaken fen it
f jild — den lieten se har yn'e modder lans sleepe as eaf sa
bisten wiene — den sprongen se wer op'e weyn in stamp-
ten tney'e foeten , eaft se dear trog woene ; mar al het se
diene, in al het se har tjirgen, Pjieter-om hoade him , as
eaft er neat seag in hjerde. Hij smookte bedaerd wey,
uwt syn koärt swart piepke, in sei twiske beide ien goed
wirdke tjin'e hynsers; want der kaem it meest op oon. Dy
earme bisten gong it swit oer'e hammen hione, in se hiene
uin droeg hier oan har lijf.

Mar werom roanen de abbekaten net foart, der se dogs
sa'u bulte tjin'e reys hiene? " Dat koene se netdwaen, om-
dat Pjieter-om it sa bespritsen hie, dat se net fjirder as sa
fier fen'e weyn eafkomme koene. As'e hynsers har loeke
koene, den moästen se raey, eaf se woene eaf net; in dat
de hynsers it dwaen koene, der hie Pjieter-om foar soarge.

Sa gong de reys trog Dragten hinne, trog'e peyn, trog
Nyegae, trog Sainar, trog Garyp , in sa ney ien stik mjid-
den ta, dat onder Garyp ieit, in nouw nog it abbekate-ldn

R *
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îicamd wirdt. Der schrieu Pjieter-om ien grutte kring
mey'e f joetten yn it gjes, onder it mompeljen fen ien man-
nig wirdden ; iu doe er dat dien hie, jaege hy de abbeka-
ten er yn, in ried ney hoes ta.

Der stiene se nou op it uwteyn fen'e wrâd; in oon ien
lyts lapke groon as festneyjele. Yn ywige iensomheid koene
se der ta neytinken komme, in as se har b etter je woene,
foar'e sillige reast fen'e deaden har gescikt meytsje.

Dat leaste wirde nog op it eyn har foarrjeucht. Ney dat
se der jierren in jierren omtomle hiene, in it plak groon sa
swat trape, as ien hiemdogge dogt, sa fier as syn ketling
rikke kin, begon ir op it least wer gjes ta waegsjen, ta ien
bewys, dat de abbekaten forhuwse, in yn ien oare wrâd
opnimd wiene.

X>ragten, G. KTOSTRA.



(Am.ela.ndtr Dialect.)

Schoenjer NIMMERWEE$T,
Bij de fokk'mast.
Eerste wacht.
Twië glazen.
Maenschyn-weêr.
Bramselskoelte»

DB BOOTSMAN IN EN STUKMINNING- MATROZEN.

i ë N FANNE MATROZEN :

He, bootsman! doe we fan morgen die kast fan en Flewo
praaiden, doe seiden-je, je souwen ons fan awen fan en
faartuug fertelle, dâer de Flewo maar en mosselschilp bij
waar ; — dok dan nou ris o p , . . • , mag-je ?

EN ANDER.

Nou, dâer loow ik ook gyn duwel fap, maar, toe ris,
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al liew ik de wacht te kooi, bliew ik dan nog en hitje
howen, kom, geef roij dié' marlpriëm maar soo lang, om
dal touwtjen te splissen, dan hei jou meer attinsje bij jou
praten,

BOOTSMAN.

Wat mien-je, jongetjen, dat ik niet prate in splisse toe
gelyk k i n ? . . . . Maar, hawar dan, dan kin ik wylst de
brân ris ins leke. . . . Geef me, heen in weer, jou ton-
deldoos ris, maat! . , . .^ dankje . . . Kou dan, maar dut
seg 'k jimme, ik vevtel ' t , soo as de baksmaat fan myn
pake 't an myn pake, in die ' t , iëus foor'n daags, an my
weer ferleld het. Dink er wyls met mij om, of er achter
ook deur d' ouwe roft wort, et water is wel slegt in bij
dut suijer-koeltje kinne w' ons gemak •wel efïen nimme;
maar ik hou er fan, soo as mya heit seit:

En oog in '( seil,

in ook, soo as, ik weet niet wië, seit:

Z>ie zijn tijdjen weet te gissen
En zijn touwtjen weet te splissen
En zijn glas te roere staan,
Mag wel voor een bootsman gaan *),

Nou moette jimrae eerst wete, hoe dat schip hiette , ik
weet et niet goed, maar loof hast fan: S i n t e r N u e t of
S i n t e r N u ï t , maar dat doet er ook niet toe, wij selle
maar segge fan S i n t N e p l u n. Et is in Jutldn bouwd in

*) J. C a t s .
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de kiel waar soo lang, dat de foorstewen te Schagen in de
achterstewen inne Holms waar.

De bossen fan Noorwegen binne leêgplunderd om genog
hout te krijën in doe moesten ze de masten in et kolswyn
nog uet Polen hale.

BE KAIUÜTSJONÖE.

Et kolswyn ? Wat dier is dat ? . . . .

DE BOOTSMAN.

Wat praatstou van en dier? Weetste dan niet dat et
kolswya et stik hout is, dat lans de heeie kiel van en schip
leit, hé ?

Nou, om et iëzer, dat se noodig hadden net Sweden in
Ingldn te halen binn 'er tachtig Friesse fluiten, elk van500
last, annoraen weest. Foor de seilen hewwe aüe wewers
fan Pruessen 'm Venemarken anderhalf jaar weefd; an iëu
marssel naaiden honderd sei]emal<ei-s. Et tiuig waar soo
hoog dat, as er ien na bowen most om de wimpel te kla-
ren of 't bowenbrarasei fast te maken , dan wildden er jon-
getjens na toa stuurd in as die weerom kamen , dan waren
't ouwe raantjes met griëze baren. Wou, opp'e groote ra
waren fier loseminten in opp'e fokkera twie. In ider mar-
schootblok waar en kroeg.

i ë K FANNE MATROZEN,

De duwel! nou, dan sel er ook mennina iën topzwaar fan
bowen kommen weze.

DE BOOTSMAN.

Inne groote mars waar e» fetweiderij foor fyftig.koe-
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beesten, inne fokkemars iën foor dartig. An ' t ind fanne
kluwerpin sogten ze bonte lieuw-eijers. Inne marsen wud-
den ook en bulte eijers fonnen, maar meest bergeend-eijers
inne kninegatten, die daèr bij de fleet waren. Inne Ieisels-
fal-blokken waren schilderhueskes foor soldaten. Oppe kloot
fanne flaggestok ston en Turkse tint in op ider bramtop en
koepel. Inne roerpin waren lynbanen. Deur 't stuurrad
wudden en boel fabryken in beweging brogt, die onder de
kampacje waren. De flag kon Inglân hast heëlendal be-
dekke. De fleisketel waar soo groot, dat, as de kok wat
ongelykmatig stookte, 't weze kon, dat et water an d' iëne
sij kookte, onderwylens ze an de andere sij op et ys slee joe-
gen; doe ris en koebeest ute mars inne ketel fiël, miënde
de kok dat et en flooi w a a r . . . .

l ë N FANNE MATROZEN.

Stop, stop, bootsman! Kou gaan-je al te feul buten
k o e r s . . , .

BOOTSMAN.

Maak jou er morgen et bestek dan maar fan op, in gaan
te kooi, as-te 't niet loowe wilste.

ANDERE MATROZEN.

Steur-je niet an die sanikpot, bootsman! hij komt ieuwig
in altyd en ander dwars foor de boeg, vertel maar feerder.

BOOTSMAN.

Nou dan. Doe ze met et schip deur 't kanaal wouën,
moesten ze de sijè'n met talk besmeere» in sóó is 't er met
aioeile detirkoraineu. Ntiu kinne jimroe jimrae ook begripe,
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hoe de kusten fan Inglân in Frankryk zoo wit binne, daêr
is en boel talk an sitleii blewen. Hewjimme ook wel ris
opraurken dat de meeste torens anne Iugelse kusten plat
binne ?

i ë N FANNE MATROZEN.

O ja, se binne misschien soobouwd, omdat ze dan min-
der wynfang hadden ? . . . .

BOOTSMAN.

Wel neen ik. Dat 's kommen deur de bakspier fan 't
schip fan S i n t e r N u e t : die het daêr, doe 't schip 't ka-
naal deur gong, alle spitsen fanne torens ofmaaid. In doe
is de wimpel ook bij 't klooster op Kaap Sint Vincent vast-
loopen, ze segge dat er nog en stik fanue wimpel in dat
klooster bewaard wort. Ook segge ze, dat en steert-star,
die met syn steert inne wimpel fertiesde, daêr deur twië
maanden langer reis maakt het. Nou, wyist et schip nog
in 't kanaal waar, beurde 't ris, dat deur en dwarl de seilen
wat sloegen in nou miënden ze in Ingldn in Frankryk dat et
donderde in alle melk wudde dâer suur in alle hinnebroeisels
failjeerden. Naar 't roer te loewert of lij gong, konnen ze
inne landen an de see bereekene, of de hering digt bij of
feer fanne kust sogt wudde most. As se naderhân met et
schip wende wouê'n dan plakten ze feertien dagen voorof
sokke pampieren anne galgstutten, plankaten ioow ik, krekt
as er te iVes op Amelán an et regthues stane, dâer ston 't
dan op , in dan gongen er fier rijende peerden de barkhou-
ten lans om 't kommando over te bringen.

Soo beurde 't ris, dat er twië ruters wei blewen. De
Kaptein docht, dat ze overgaan waren bij de Lansiers die
in 't galjoen huusden j en trompetter gong er liien, om bar
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op te blazen, raar ja wei: ze waren wei ie blewen wei»
Na en dagrainning sei en korflooper of pot en panjer, dat
hij ze tussendeks siën had, in, boe mienjimrae dat ze
dâer kommen waren ? jonge ! 't kin raar — jimœe moeite
wete, et schip had die das vrij wat werkt, nou waar iën
fanne naden bowen 't barkhout in bitje openwerkt in dâer
waren de kerels met peerd al in deurgongen.

lé'N FANNE MATROZEN.

Dat waar mâl, ik had dat schip wel ris siën willen,
maar, wâer is 't belàn ?

BOOTSMAN.

Waer ' l belàn i s ? . . . Waer 't beîân is, vraagje, he ? . .

ja.

DE STUURMAN, (die 't heele ferteltje hoordhet,
digter bij kommende).

Wil ik dat ris fertelle, bootsman ? . . . ,

BOOTSMAN, {bij Mm seh).

Dâer hei-je die drommelse baaifanger ook weer,

{JEnforse trek cceur depyp doende, tegen de Stuurman),

Nou!
STÜÜHMAN.

't Is ris beurd dat en kotifooi fan dartig schï'ppen, wâer
dat schip, dâer jou fan ferteld hewwe ook bij waar, soo
bij en kander? met wyn-slilte Iaweerden, doe ze in iè'ns
wat ankonimen saggen, net of 't en Iiooge see waar, in,
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foor 't ze 'r om dochten, wudde 't pikke donker. Doe
waart 't »Overal!" in » Licht bij 't kompas!" ze praalden
enkander in, kyk! 't waar blak-stil in docli gong er en
woeijende stroom. Nou waar 't «Laat falje jou anker 1"
Soo blewen ze en paar dagen leggen in doe wudden ze ge-
waar , dat et heele konfooi deur en groote fis inswolgen
waar. Doe an 't boegseeren, om te siën er weer uet te
kommen. Dat wudda de fis op lest te slim in doe spuide
hij de heele boel weer uet, mar et schip fan S i n t e r
N u e t bleew inne keel sitten

DE BOOTSMAN, {Opstaande),

Ik gaan te kooi.
Ien fanne matrozen roft him na: zeg, bootsman! deed de

baksmaat fan jou pake die leste reis ook mee ? . . . .

Jmeland. J. H. H. Gz.
1841.

AANTEEKENINGEN.

Mag-je f Wilt gij ?
Heen en weer. Voor een oogenblik.
lens voor 'n daags Eenige dagen geleden , vóór eenigentijd,
Roft wort. Geroepen wordt.
Slegi. Effen, vlak.
Rijende peer den. Mannen te paard.
Baaifanger. Windmaker.



(Oost- en Weststellingwerver Dialect.)

Wat vleug dat jâor wáer hâostig henne, —*
En 't nijje liekt zoo Jaänk.

't Is zaek dat elk an bràofheid wenne,
Dâordeur zien Skepper daänk:

Waänt iers komt toch het leste jâor, —
En vaält de boom, dan leijt btj dâor!

Mâor 'k weensk elkijpn nog mennig keer
En nij, gelokkig jâor.

Veur ziekte eo pienen zûerg de Heer!
Dat doe hij zunneklâor!

An jonk en âold, an aärm en riek
Weensk ik dat 's Heeren geunst regt bliek'.

'k Weensk alle meensken ' t zâoligst lot
Dat hier de weé'reld geft!

Gien raiiiup, gien zoer, gieu smàod, gîen spot
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Weensk ik dat ooit heur treft.
In da'ánkbre bliedskop leev' men mâor
Van keunik tot an bedelâor.

Gien âolder kriete om kienders dood; —.
Gien kiend dat âolders sta'árven!

Gien a'ánne ldeagge om bra'ând en brood :
Wat zol de riekke aärven

As hij allien veur skatten waarkt
En a'árme naosten niet verstaärkt? —

Deur brâofheid, liefde en wâore deugd
Winne ieder jâor in zegen!

Het hiele meensdom meer verheugd,
Tot Godsdienst meer genegen,

Leev' vroo of lâete in zaoligheid
Dan iens bij God in de ie wigheid!

Harlingen, S. L, BR va.
1841.



Sa faeck ik Folkert Wouda sjoch,
Den rin ik hird de striete troch,

In rop de berutjes ney:
Dear, dear is nou dy goede man,
Dy my 'ris holpen het op 't lân,

Do 'k ijn it hwetter ley!

Hwet haw ik faeck ney 't Fentje *) sjoen
As 't wirkfoJk ijn'e lette juwn

In wurrig kaem fen 't lân!
Den sconk'len Trijn in Piet in Jan
Hjar heil to roiette, iii praetten dan

Oaf patten op sijn hàû.

In stapte heit de drompel oer
In gong ir sitten by it fjoer,

Den kaem eak 't selscip mey;

*) Het Fentje is een plekje îands bij de Leijet waarover
liet voetpad loopt.
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Den klout're op yeder knibbel ien,
In den fortelie im elk, sa grien,

De nytjes fenne dey.

Mar ik , ik fijn, ho fier ik rin,
Nin heyt, dy ik forvvachlje kin, —

Kin heyt jouwt my mqn brea; -
Nio heyt haw ik dy 'k Iswet fortel,
Niu heyt set my op knibbel del: —

Mijn ljeave heyt is dea !

Eak giet my mennich mem foarby
Mey berntjes, dy, sa blier in fry,

Al springe om hjar ta;
Hja rinne bly op dqk in lân
Mey môye blomkes ijn'e hàn.

O hja formeitsje hjar sa.

In dan as ramp oaf onrea kaera
In 't ljeave bern de fleur benaem,

O dat dogt mem sa seer!
Den rôlje trienen oer lijar wang,
Den is it bjar sa near in baDg:

Hja het nin wüle meer.

Nin mem nimt îny to kuir'jen mey.
Want eak mvn Ijeave mem is vvey:

Nin blomke jouwt hja my;
Win mem ontfalt foar my ien trien; —
Ik havv nin mem iseer — o, nin iea

Bekoram're hjar om my.
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De grijmme dea oaem beyde wey! —
Dear fier ijn 't swarte graef, dear ley

Men heyt in mem er by :
Dear slomm're hja in wijtte net,
Ho oaf hjar Nijuke op wrald it het,

In niminen tinkt om mij ! . . . .

Hwet sizz' ik? Nee, o nee, dear fier,
Der 't sintje scijnt, sa môij in blier,

Dear boppe wennet Hy,
De greate God, dy naet ontgjit,
lu 't mosckje sels net iens forjit,

Dy tinkt dear eak oan my.

My jouwt Hy alles hwet ik kry;
Hy is de beste heyt foar my,

Hwar ik eak wezze wey.
Him, Him forjit ik dan eak net,
Sa lang ik hjir mijn foetjes set:

Him prijsje ik dey oan dey.

In hjir eak om my ijn it ruwn,
Haw ik eak inennich ien faeck fuwn,

Dy my forlreasting joeg ,
De trientjes druwge fen mijn wang,
As wanhaop' my, sa near in bang,

Yn iens om 't herte sloeg.

Mar nearne is er ien op'e wrald,
Dy ik sa fóar mijn holper hâd,

As Foikert. — Ja ik seag
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IJö him ien holpend' Ingel Gods,
Do ijn 't onstommich weaggeWols,

De dea as om tny teag.

Hy stjoert syn scip mey folie feart
Yn wâl; hy telt gefearen neat; —

Hy springt, ia stiet dear pal
Yn 't bruwsend sop , hy sjouwt in nimt
My ijn siju eamien fest, in swimt,

In bringt my sa oan wàl.

Nou sjong ik hwer sa blijd,', sa fry; —.
' / Forjit my net blinkt eak foar my!

Kou is de wrald hwer schoon.
Ja eak lor my, hwat ik eak mis,
Is hja ien pleats, dear blijdscip is ;

Hja laecket 6ak my oan.

Fortreast sjoch ik nou hjar hwer ruwn,
Dear ik sa mennich halper fuwa

Hjir op mijn libbenswey; —
Mey blijdscîp gong ik nou dy wey,
Dy God mey my eak hâden mey,

To oau mijn leste dey.

Vrouwenparochk, A. V. » . W A L ,
October d8iO.
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II A S C H R î F T.

Tot de vervaardiging van dit Dichtsîukje heeft het vol-
gende voorval aanleiding gegeven. Den 13 Mei 1839 viel
een arm, ouderloos meisje , ï r ij n l j e P i e t e r s T e r p -
s t r a , woonachtig op de ieijs onder Finkum, in een diep
en stroomend water aldaar, en werd gered door F o 1 k e r t
C o r n e l i s W o u d a , turfschipper te Oude-Bildtzijl. Hoofd-
bestuurders van de Maatschappij : tot Nut van 't Algemeen,
hebben deze edelmoedige daad een zeer fraai boekgeschenk
en tienguldenstuk waardig gekeurd, waarvan de plegtige uit-
reiking aan F. C. W o u da den 19 October 1840 heeft plaats
gehad in de kerk te Vrouwenparochie, bij welke gelegen-
heid door den Heer J. P„ A u w e n , Predikant aldaar, eene
redevoering over de Christelijke Menschlievendheid gehouden
is, welke redevoering voorafgegaan, afgewisseld en achter-
volgd werd door het zingen van Gezangen, daartoe opzet-
telijk vervaardigd door den Heer W. de J o n g , Jz,, on-
derwijzer te Sint Tacobiparochie,



GRÆF-SCHfilFT

FRIESCK DICHTER IN SCIIOALLE-MAESTER
T O,

Hier onder dizze stien Leyt yen,
Dy, schien him 't uwnck trog-dolgge,

Uwz Gijsbert Japicks-soan, Al-oan,
Op Friezne teânen foigge.

Sqn gaest, ho dol-druwkt, fleàg Om-heág,
Woe 't hijrnmel-swiete smeytse

Feun' wittenschip. Sijn sang In klang
Koe salme' Apol formeytse. —>

O, Friezne sjong-berg! weyn! Sijn eyn
Lit iJGDe rouw dy sitte,

O , Iânz-Jjue! wol, to schânn' Fen 't lân,
Neâ Salverda forjitte! -—

R.



Uwble wier 'n qn-grijvend ngd'ge bingel.
Fol fen wrijt, spyde' hy sijn huyn in gâll'

ïTwtJoer Goad, oer Ingel in IJerds-Ingel.
't Leckjen, dat hy die, vierde' ig noch wâl.

Oubeschromd, liet Uwble' it elts ontjilde;
Minscke' in djier stoen' foar sijn raechjen bleât:

Baergen, ky noch hijnzers koe hy dilde;
Sljuechls /enne' aep m 't ezd sey hy mät.

Neij it Tjuetsck fen KZEIST. R. WINDSMA.



('Ney JAN GOEREB.)

Dy wol sjocht in scouwt uws wrald,
Jong aef ald,

Fijnt dear binne net forhoalen,
As min fen dat great gesticht

't Lid opligt,
As ien greale steapel koalen.

Koal is for it rjucht forstân
't IJagewâo

Fen de wrald, dy trog rjue- minscken
Wirt bescoagd, as fol fen goud,

In hjar stout,
Neame ien wrsld al heei ney wiuscke.

Fen de Suéd to Noarderpoai
Oeral Eoal;

Fen it Easten to oan 't Westen,
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Dear is, sjoch it ier aef k t
Nearne oars net,

As ien steapel koal to beste.

Eltsum liânlit hjir ijn koal,
Jut in Poal,

Deen in Kus, in wae margappet.
Wear min komt, by lijts aef great,

IJo hwet steat,
Koalsop is it, dat m!n taepet.

Kom y sommes oan it Hoàf,
O, net doaf

Is min dear foar 't koalforkeapèn !
Wijlst hjir ells, mey fijn forstand,

Koalen plant,
Fijnt min koalen hjir by heapen.

Eack op ieege in heage schoall'
Is 't naeast koal,

Dat de minsken dear uetkrearae;
Sa dat we eack mey rjucht dy Ijue,

Tjin har njue,
Koalforkeapers meye neame.

Klieuw to 't heage KappetoaJ,
Themis schoall':

Dear is koal, dy bjuester djoer is;
AUe koal, dy min dear fijnt,

Dy forblijndl,
Want 't is koal uet !l Korpus Juris.
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Kam y ijn de Beurse, eacK M,
Is 't net njS! ?

Sa bij Waeîeii as Spacjoaleri.
Alle hâule, dy m' er docht,

'kHaw 't besocïit,
Dy bestiet dear meast ijn koaien.

By de fammen selm ijn kluws,
Is 't net phies ,

Wol hjir net tjin redenearje —
Dear wirt eack, wae hie dit tocht,

Koa) foikocht,
'k Wol 't raey eedea wolforklearje.

'k Wier, it is net laag oog lien,
Ney 'i ick miens

Om hwet printen op to keapjeu ,
Op ien Auctie, mar ick seag,

Hoe min leag,
In my koar for kinst forkeapjen.

'k Gijtîg den wey , de holle waerm
Fen 't alîaerm,

Want ick fuwn hjir scqn for weasen ;
In ick gijug doe ney mijn njue

By de ljiie,
Minners fen de folie gleasen.

Mar mia wijte, ick pas dear kasm,
Aef 'k fornaem,

Datiek dear op't heage schoall 'wier,-
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Want ick fuwn dear om ia by
Net ien, dy

Nin Prefester qn de koal wier.

Sadat, wear min komt aef giet,
't Sa mar stiet,

Hâdde min 't mar neat forhoalen,
Dat, socht min de wrald rjn 't ruwB

Min neat fuwn
As ien greate merck' fol koalen.

Wijlst ' t den op uws wrald sa stiet,
Is mijn ried:

A!le sorgen to fordrieuwen,
Om allijck de heele rest,

By mijn best,
't Koalforkeapjen mey to drieuwen.

A . KOOPMANS.



ocienmaal k U

{Dit herhaal is samengesteld door Jï^^tTZJE ROM-
van Poppingawier, kal/broeder van Gabe Scroar,

in leven Honorair-Licentiaat in de bespiegelende Dicht-
kunde, gevonden onder zijne nagelaten Handschriften
en, ingevolge zijn verlangen, bij Testament bepaald, me-
degedeeld door J. r. L.)

Van de Zuid- tot Noorderpool
' t Ia al kool.

iî. GüEUEE.

'k Trad onlangs in een Dichters Club
Van vele vlugge knapen,

Waarvan elk zoo vrijmoedig was
Dat men als uit hunne oogen las:

»'k Ben tot Poëet geschapen!"

En toch behoorden ze allemaal
Niet tot het tal Poëten,

Wier adem niets dan verzen blaast,
Wier geest op den Olimpus graast,

Die dikke bundels zweten.
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Zij waren van dat middelsoort,
Die wel een rijmpje maken, .

Zoo als de Bak, en Bent en Boon *)
Doch nimmer in het vak der Goon

Tot hooge vlugt geraken.

Het was hun ijdel eerbejag,
Dat tooverbeeld der aarde ;

Het was die onbegrensde zucht,
Die de onvolmaakte hersenvrucht,

Yoor Godlij k schoon verklaarde.

Een slecht product met aller naam
Was in het licht gedreven; •

Maar door een ijvrig recensent,
Met een ironisch compliment,

Der duisternis hergeven.

En wat die klucht het meest bedierf.
Ook stoffe gaf tot klagen ;

Zij hadden 't kindje van hun brein
Met een zielroerend referein

Apollo opgedrageD.

*) A b r a h a m d e B a k , Geneesheer te Dordrecht,
Vriend en Begunstiger van Hoogvliet; — J a n B e n t e»
K o r n e l i s B o o n v a n E n g e l a n t , drie zeer middel-
matige dichters uit de XVIII Eeuw, in welke men vreesde dat
Apolio aan de tering sterven zou, de zangberg geslecht
worden en de Museü in een Gasthuis besteed.

W. R.
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Daarbij was nog zijn Majesteit
Op blad en titel prijkend. —

Maar zag men 't kunststuk op en aeêr,
't Was aan een ouden Jood veeleer,

Dan eenen God gelijkend.

Der Muzen Vorst in grammen moed
Door dit bedrijf ontsteken,

Zat schuddend op ziju hoogen troon.
En riep : »Ik wi! mij om dien hoon

»Op deze Rijmers wreken,"

Hij sprak het vonnis daadlijk uit,
Wist van geen motiveren.

Zij hadden naauw het feit begaan ,
Of moesten allen naar de maan

Zelfs zonder te appelleren *). —

Mercuur had juist 't mandaat gebragt
Toen 'k binnen was gekomen. —

Daar zat het dierbaar Dichtrental,
Van hun noodlottig ongeval,

En van de maan te droomen.

Ik sprak tot dees bedrukte schaar
Om hen wat op te beuren:

*) De arresten van Apollo waren altoos ongemotiveerd
en niet met redenen bekleed; ook niet vatbaar voor appel of
cassatie. — Zijne regtspleging was zonder omslag, zoo als
die van het Oude Hof van Friesland; maar iu halszaken werd
de Raad der Goden bijeengeroepen. w. R.
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» Wat zit gij, Mannen van vernuft,
»Ter neer geslagen en versuft,

»Üw toestand te betreuren?" —

» Vraag elk een Muse U tot Vrouw,
»Moet ge U op reis begeven , —

«Drink nektar en eet ambrozijn
»Met rozengeur in nianeiischijn,

»En gij kunt vrolijk leven." —

»Er ging een aantal naar de maan,
«Dat toch op aard weer strandde; —

«Men dook prosaisch soms in zee
-•Terwijl de geest ter lieverlee,

»Op den Farnassus landde!"

»»'k Erken Collega," sprak er een
Met nat bekreten oogen,

»»Dat menig kunstnaar en Poëet,
»»Door 't ijzren noodlot uitgekleed

»»Is naar de maan gevlogen." "

»»Maar 't is een koud en'naar verblijf
»» En 't schemert zonder eude;

»»'t Krioelt van liên uit allen stand,
»» Van Oost en West, uil Nederland ,

»» Van kindren der ellende." "

»» Men kan er met geen jenkie teug,
»»Zijn dorre long verkwikken, —

»»Geen droppel Friesch of Hoîlandscli voeht,
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»» Wordt ons tot lafenis verkocht; —
»» 'kis om van dorst te stikken." "

»»Maar eenmaal in het gansche jaar
»»Wordt daar een feest gegeven;

»» Dan ziet.men heel 't Poëiendom,
»» Dat van of op den zangberg klom

»» Sinds duizend jaar herleven." "

»» Dan gaat het wonder lustig toe j
»» Men laat de glazen klinken;

»»'t ls op den jaardag van Apol.
»» Maar wie eet voor een jaar zich vol,

»»En wie kan zoo veel drinken?" "

'k Was eindlijk dit gejeusei moe,
'k Gaf hen 't adieu deraoedig. —

Het was een lieflijke avondstond.
Ik ging dus nog een poortje rond.

In dichtlust overvfoedig.

Ik dwaalde al peinzend eenzaam af,
Zag in 't verschiet een toren, —

'k Ontdek het boschrijk Huizum ras *),
En statig deed zich op dit pas

Het raiddernachtuur hooren.

*) Ter regterzijde verheft zich de stompetoren van het
Boschrijk Huizum, boven het statig geboomte, terwijl zich
aan de andere zijde de prachtelooze vlakke Tuinen van
het eenvoudige Mariënburg, tot op eenen verren afstand uit-
strekken, H. P o t t e r , Wandelingenen Reizen, I. 181.



142

Dit was der Dichtren laatst vaarwei,
En vruchlîoos was hun weenen. —

Ik hoor 't geklingel van de klok,
De stoomboot naar de maan vertrok

En stoof door 't luchtruim henen.

Toen vleide ik mijn ligchaamlijk deel
Op eenen heuvel neder, —

'k Herriep door mijn gespannen geest
Wat al niet dichter was geweest,

In mijn geheugen weder.

'k Herdacht der Ouden gouden tijd
In niqne mijmeringen, —

Den geest der eeuw die ihans bestaat,
Hoe 't in der dichtrenwereld gaat,

Met al haar wisselingen.

Ik doolde op den OJirapus om,
En zag de Godeu spelen,

Terwijl de stiite van den nacht
Mijn ziel als in den hemel bragt

Der hoog sentimenteelen !

'k Zag opwaarts en de blanke maan
Trad hupplend uit de kimmen;

Ik spiegel mij in die planeet,
En bad Apol: — » o Musageet!

» Laat me ook dien bol beklimmen !'

Nu was het of 't verbeeldingsspel
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Tot waarheid was gekomen. —
'k Voel mij mei mijn paradebed,
Waarop ik mij had neergezet ,

Al weemlend opgenomen»

'k Werd door ïhaîia begeleid,
Om mij op reis te troosten;

Zephyrtjes bliezen ongestoord
Mij op den zoden zetel voort,

En zetten koers naar 't Oosten *).

Wij toerden den Orion langs,
Tot voor Saturnus tempel.

En toch eer nog de dag begon
Was ik weer op den Heiicon,

Betrad Apolloos drempel.

»Wees welkom!'' sprak der Kunsten Vorst,
»Ik had uw beê vernomen,

»'t Is heden feestdag in de maan,
» Wij zullen daadljjk derwaarts gaan ,

»Ik laat mijn rijtuig komen.

» Allons Mercuur, mijn Condors voor!
» De luchtbol opgetakeld,

» De gouden scbuit, de zilvren toom,
» Span in : maak dat ik maanwaarts koom

»Hier dient geen tijd verkakeld.

*) Volgens de ruwe schets, door W . R o m m e r t s naar
de natuur, genomen, is het dorp Huizum met het luchttafe-
reel in plaat gebragt.
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Dat was een forsche henielreis
Met deze groote vogels!

Zij, hadden achttien voeten vlugt,
En vlogen sneller door de lucht

Dan twee geschoten, kogels.

»Zijn die van d' arend van Jupijn ?"
Vroeg ik den vogelmenner.

»Neen vriend: ik ruilde 't heerlijk span,
» Voor een fagot met vader Pan,

» Gij ziet hij is een kenner.

»Hij kocht hen in Columbia,
«Maar wilt ge er over lezen,

» Wie dat de luchtreis bragt tot stand,
» 't Moet in een Friesche Dingsdagsch Krant *)

»Voorlang beschreven wezen.''

Zoo zweefden wij ter maanpoort in
Tot voor Dianaas woning;

Daar was het kostbaar feest bereid,
Daar werd ik deftig opgeleid,

Door aller Dichtren Koning!

'k Was in een grooie weidsche zaal,
Van veertig duizend voeten.

Alwaar, wijl eik was wellekom ,
Tien duizend dichters van rondsom †)

*) Men zie het allerbelangrijkst verhaal hier achter ge-
plaatst.

†) Met evenveel familjaar genoegen en iiarteRjkheid b@~



Elkander blij begroeilss:.

Men gaf hot teeken voor 't diné ,
Voorzien van rijke spijscn;

Ik loerde al sluipend in liet rond,
Tot 'k eindlijk ook mijn kaartje

Om mijne plaats te wijzen.

Een aantal Dichteressen zag
Men tot deu disch genaken;

Maar dit was jammer, en verkeerd,
Men raogt. dit werd geproclameerd,

Geen bonten regel maken.

Het schouwspel werd nog meerder vreemd,
Daar dommen en geleerden,

Ja , al de dichters groot en kleen,
Zich plaatsten door elkander heen,

Geen rang of stand begeerden,

groette men hier elkander, ais men dit op onze Jaarlîjksche
Vergaderingen der geleerde Genootschappen gewoon is te
doen, — Het getal gasten was echter niet overdreven groot.
Voigens de berekening voorkomende in de Fragmenten over
bet Geslacht der van Harens, van Dr, J. H. H a l b e r t s i u a
bl 113 er) 114 (uoot), bezat ons vaderland ia 1829, op
ruim 2 Miîlioen zielen, 50 dichters, die bundels hadden
uitgegeven, en dus een verkregen regt op den naam van
Poëet hadden. — Als nu de geslachten zich om de 30 jaar
vernieuwen, geeft dit ia 10 eeuwen 1660 dichters. Rekent
men dit nu over de bevolking van deiî gelieelec aardbol,
want elk volk heef! zijne poëtische vernuften, dan zou de
dichtrenwereld bevolkt zijn met 166 000 zielen. Gering
was dus de verhouding van de aanwezige gasten tot liet
geheel getal, W; n*

10
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Apol was wel op de eerste plaats,
Maar naast Claas Bruin gezeten,

Homerus zat naast Jelteraa ,
En Vondel, onze Grootpapa,
Wensclit d' ouden Pieter Iede.ma„

Van harten smaaklijk eten *).

Ik vond er Milton, Tasso , Hooft,
Racine en Göthe en andren,

Daarbij een Rederijkerskraatn,
Poëten zonder naam en faam ,

't Zat alles door élkandren.

Ook in der Dichteressen rij ,
Wil men zich niet bepalen, —

Vrouw Bijns zat neffens Tesseisclia,
En Sapp-ho rael Suipicia † ) ,

Bij Jetske van der Malen.

*) P. L, l e d e m a befaamd door twee Dichtwerken,
getiteld : Toegewelike Toneelproewe ofte een uittrekkelick al-
gemeen Sedespoorend A. È. C. enz,, voorafgegaan van eene
Klankredenkcnnis; uitgegeven bij den Dichter zelven te Leeu-
warden , en : Guldenspiegel der Friesche Tiegten , ofte ene al-
gemene kiene Corpus Juris, openleggende fele publike Crimi-
nele en Civile Delicten, Leeuw 1791. » Dit Riimwerkje i s"
zegt l e d e m a » n u in een wederdopers kleedje gegort en
ferdiende een twede d ruk , " w . R.

†) Ook waren er raeer Grieldnnen aan tafel, want da
liefelijke C o r i n n a zat heel vertrouwelijk te praten met de
verdienstelijke Jonkvrouwe C l a r a F i j o e n a v a n S i j t -
z a ra a , en de dappere T e ï e s i 11 a , die zoo goed vechten
als dichten kon (adres aan ' t beieg van Argos) , twistte met
haar buurvrouw A n n a v a n d e r H o r s t over het beleg
van Groningen. Ronieinsche Dames zag ik slechts eene,
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Op eene trotsche Galei ij
Vernam ik vele scharen ,

Die van 't ondichterlijk geslacht,
Allengskens in de maan gebragt;

Hier slechts aauschouwers waren.

'k Zag in 't verschiet 't veroordeeld corps,
Dat stoomend arriveerde;

Zij dronken lustig wekemoe,
Ik wierp hun een kuschhandje toe,

Dat elk reciproceerde. —

Aan 't eind der zaal zat op een terp
Een corps van muzikanten ,

Daar speelde Pan zijn herdersfiuit,
De Boschgoôn op trompet en luit,

Op pauken hun trawanten. —

de weinig bekende vrouw van C á î e n u s , de kuischô
S u 1 p i c i a , die onder anderen eene kostelijke Satyre maakte ,
over de verdorvenheid van de Republiek, onder haren god-
deloozen Keizer Domitiaan, toen hij al de Filosofen uit zijn
land joeg. — Zij moet sierlijke verzen aan haar man opge-
dragen hebben bij hun huwelijk over de pligten van de echt-
genooten, die verloren zijn met hare andere werken. Dat
zij eene echte Romeinsche was, blijkt uit het 8ste vers van haar
Hekeldicht:

Primaque Romanas docui conienckre Grajis.

Eene zaak was hier zeer opmerkelijk, dat het getal Ne-
derlandsche Dichteressen, ' t welk het Maanfeest bijwoonde,
alleen veel grooter was, dan dat uit alle andere landen van
den geheelen aardbol. yf Jt.

10*
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Eool liet door de Zepbyrs eerst
Zijo iiarpaccoorden geven,

Toen rukten de vier winden uit
En een kwartet met stormgeluid

Deed zieî en iigchaan\;beven.

Drie stroomgodesjes zacht en fijn,
Zag men al dartiend diaaijen

In vijvers om deu terp gezet,
En neuriden: Forjet mij nel,

•As holle wijntjes waai/en!

Dan kweelden zij: Klimeen! TPaarhccn?
Dan werd een Psalm gezongen,

Dan weer 't Bonjour van jonker Piet
Of 'i omgekeerde wiegelied

Mijn Ijèauwe moelle jongen!

Een diepe groef was ia de terp ,
Daar zat een trouwe bodder.

God Pluto, die met zware bas
Een Solo zong van 't Friesche ras :

O Lodde, lodde in modder *).
*) Tot narigt dient dat deza Najaden en de Vorst der

Onderwereld zulk een behagen schepten in Broeder G a b e s
Laptkoer, waarvan hun door den Dichter een present-
exemplaar toegezoraden werd, dat zq bij voorkeur 't Sappers
en Deagrawers Sankje boven andere liederea bezigden. Dik-
wijls ais de Dames elkander op 't waler wiegelden en ver-
eerd werden met een accoaspagïjenicnt van Neptuun, dan
zongen zij aitoos :

«/•Pletter, vieücr is mvz libben
» Hinget siel in libben oer, e nis, vv. R.
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Reeds was de schildpadsoep gediend
Ook Doctor Snel gedronken |

Nu werd de beker boordevol,
Met zuivere nectar voor Apol,

Al juichend ingeschonken.

Een groote dichter nam het woord,
't Was of ik Helmers hoorde ; —

Die heeft Apoi een toast gebragt,
En sprak een taal vol vuur en kracht

Die hart eis ziel doorboorde.

Nu was het spel eens aan dsn gang,
De beker ging er lustig,

EB wijl er soms een puntig woord
Door dees of genen was gehoord,

Was 't hier ea daar onrustig. —

Maar Vader Cats , steeds miugezind,
Begoo aldus te spreken :

B Mijn weerde Vrinden, hier-vergaertS
» Gîj kloecke geesten wijt verniaerl S

» Laet twist geen vreugde breken."

» Bewaer een soet ea stil gemoet,
» 't Is saus voor alle spijsen,

» Een vrolijk hert, een groot gewiu
» Ma er laet het des al niet te min
e »Altijt den gastheer prîjsen." —

BDat 's braaf!" zoo schreeuwt een woeste rent,
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» Heil zij den Pijtlionslagter !"
(Dat was Apoi zijn zondagsnaam,)
» Wie twist zoekt, dien vervloek de faam,.

» Eu barst als Godverachter," ,/

Ik vroeg aan Poot, die naast mg zat;
» Wie is die helsche razer ?

»»'t Is Swanenburg *) , die turksche trom,
»» De basstem van het dichtrendom,

»» Een trotsche bellenblazer !" '*

Toen sprak de dichteres Lanoij
Met zedigheid in de oogen :

» Ontvang in gunst Latona's zoon
» Ten ciersel van uw eerekroon,

»Voor nvv altaar gebogen," —

*) W i l l e m S w a n e n b u r g , verheven dichter uit het
begin der XVIII eeuw, stak bijzonder* af bij zijne stüle glad-
golvende tijdgenooten, blijkens zijn stormgedicht getiteld,
Parnas of de Zanggodinnen van een Schilder, waarbij de
woeste bajert vóór de schepping, de Cnnbrische water-
vloed en de geweldigste aardbeving, kinderspel zijn. Aldus-
klinkt het eerste schot van zijn raonsterinortier:

Het lust mij op een bas, met hartgespanne snaaren,
Van stijven wind gezweept den aardbol om te vaaren,
Te zien van 't bruisend zout, hoe 't in de wereld gaat t.
Tin of Jupijn de vlag, als 't hoort, nog waaijen laat :
Of Mars in 't ijzer brult, bij 't blaffen der kartouwen;.
T)ie ruggen van arduin, met sehorfte nagels krouwen,
Of dat hij borsten kneet, op dons van arinelijn,
En lelijbroDtieii tapt uit tepels van robijn.!

W- 15*.
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a-Een lauwerkrans uit Flora's hof
»In dank u aangeboden; —

»Zoo huldigt u een voedsterling
» Dat ieder nu ter eere zing

» Deo lieveling der Goden." —

»Ja Hemeltelg !" zong Tesselscha :
>> O Fhebus nooit volpresen!

» Keem gij ii! jonste van nïijn lier
»De losse toor.ljes sonder svvier

» Uit 't miunend hert geresen.

» Met palm en loof en geurig kruid
»Om vlechten we uwen schedel;

s Dit feest zi) ons een waer geneugt,
s Dat ieder dan Apollo's vreugt

» Door sang en lof veredel."

»Hoezee! vivat!" schreeuwt Gabbema
Een weinigje beschonken ,

» Ja, leef de Sekse! leef ApoS!
» Komt mannen de bokalen voî

»In één teug leeg gedronken. —

«Vereeuwigt zij dit Godlijk feest
»Door eer en lofblazoenen,

»Var over Kaukaas grijzen top,
» En Ararats vervrozen kop

»Weergalmen de klaroenen *)."

*) Aldus dichtte onze Si in on A b b e s G a b b e m a .
Zie KliooS Kraam, I Opening bî. 117, Het is jammer
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Hij zweeg. Een vrooai persoon begon
Nu heke'taal te spreken,

En'schuifelt met zqn slangentong,
Het oog omhoog uit lioiien long ,

Om de eendragt te verbreken.

Hij schrolde stadig op onze eeuw
Als schriklijk diep bedorven :

En bij het dichterlijk geslacht,
Was alle ware deugd verdacht,

De Godsdienst uitgestorven.

Apol had de onzin aangehoord,
Geduldig en gelaten;

Maar eindlijk toch het janken raoe,
Riep hij den grijzen Tonde! toe,

Gin ook eens wat te pralen.

Ik gag we! aan diens boos gelaat.
Er zou een puntdicht zwaaijen ,

En naauwîijks was bij aan liet woord,
Of liet met geestdrift nooit gehoord

De viag en wimpel waaijen.

Hij sprak: «Gij Farizeeuwsche grijns,"
(Sloeg op dien gast zijne oogen)

dat ds dichter H a l b e r i s m a zich niet eens verledîgt
G a h b e m a ' s Herkulisch vernuft ook m de krachtige taal
der Friezen over te gieten, In 't ïlehreeuwsch zou die
Toëzij heerlijk klinken, W, R.



«Gij zijl met schijngeloof vernist *) ."
Ik wenschle dat 'k er meer van wist,

Maar 't overige is vervlogen,

»Haït!" zei Apol »dat 's crimineel,
» Gij zijt verbruid zwartgallig ;

» Komaan mijn zoon Anakreon
» Een minneliedje uit de echte bron,

»Dat is wat meer gevallig,''

»'k Vereer, mijn Meester \ steeds uw gunst,
» 'k Voldoe aan uw begeeren,

»Maar laat tot meerder kracht en klem
» Dan Sappho met hare englensteni

» Mijn lied accorapagneren,"

Dat was een duo! — Hemelsch schoon .
Verheven, stout en deftig,

't Gevoel sprong elk ten oogen uit,
De Heeren suikten overluid,

De Dames weenden heftig.

't Publiek selfs op de galerij
Was even diep bewogen,

Zoodat een groote tranenplas,
Alsof het een cascade was,

Heerbruischte van den hoogen.
*} Dit is de aanhef van V o n d e l s krachtig liekeîdich i

aan S a l m a s i u s , dera Lasteraar van Huigh de Groot. Hef.
geheel was even krachtig als de aanhef, en de gast, dien hei
betrof-, wiens naam ik verzwijge om staatkundige redenen,
rolde van schrik onder de tafel. \v. R-
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«Bravissimo!" riep Delos God ,
«Daarvoor snoet aJles zwichten :

»Mijn Sappho en Anakreon,
» 'k Zal morgen op den Heh'kon

» Een Motiiunent ü stichten."

Toen was de beurt aan Gijsbert Oom,
Wiens kunsî alle andren tartte;

Zijn Tjesck-Moar klonk met kracht en zwier 5
Men dronk op Wif en Greaie Pier

En drukt den Bard aan 't harte.

Apol liet met een mirtenkrans
Door Bilderdijk hem kroonen.

En sprak: » Het Friesche nageslacht,
» Zal uw talent, te min geacht,

»Met liefde en eerbied loonen I"

Nu staat de Gastheer ijlings op
En zegt: » Mijn goede vrinden !

»Ik moet een kleine luchtreis doen,,
» Hoop in een uur u met fatsoen

» Weer aan 't desert te vinden.

«Dan is 't comedie, gala-bal
»En groote maskerade.

» Wij oopnen onze danspartij
Ï> Met: Hei, 't was in de Mei zoo blij!

»Tot slot een galopade."
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Wat daar toen voorviel blijft geheim ,
Dit was Apols begeeren. —

Men neem de fabel zoo zij is,
Zij geve aan niemand ergernis,

't Was slechts om te amuseren.

Zie Couplet 33.

In de Leeuwarder Courant van Dingsdag den 14 Decem-
ber 11824 wordt het volgende vermeld: N e u r e n b e r g
den 4 December. Twee Amerikanen, uit de stad Quiro,
in de Republiek Coluinbia, hebben met onbeschrijfelijke
moeite , volharding en behendigheid, twee Kudors (Con-
dors , groote Peruaansche roofvogels) tam gemaakt, welke
zij zeer jong en nog zonder eenige vederen op den Chira-
borasso gevonden hadden, en bet gelukte hun deze groot-
ste, slerksle en geduchtste van alle roofvogels volkomea te
temmen. De Kudor bezit al de geaardheid, sterkte en
kracht des arends. Met zijne breede vleugels heeft hij
achttien voet vlugt. De beide Amerikanen hebben deze
Kudors zoodanig geleerd dat zij met dezelve in de grootste
veiligheid, meer of min verre luchtreizen kunnen onderne-
men. Ten dien einde hebben zq een luchtbol uitgevonden,
waaronder zich een schuitje bevindt dat zeer veel naar een
Schelpvisch gelijkt. De Kudors worden aan de beide bui-
tenzijden gespannen , men doet hun toom , teugels en gebit
aan, om ze gemakkelijk te kunnen besturen: de beide
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luchtreizigers plaatsen zich op twee naast eikander liggende
rustbedjes; het teeken wordt gegeven, de luclitbol stijgt
zachtkens op en zoodra dezelve eene hoogte van 100 va-
demen bereikt heeft, worden de vogels die in. het schuitje
gehouden waren, losgelaten, en nu gaat het pijlsnel door
de onmeteiijke ruimte- De reizigers zijn onlangs ;te NajJels
liet eerst opgevlogen,— zijn op den top van den Vesuvius
gekomen, van waar zij zich over denzoo levendige golf,
naar het voorgebergte Misenum gewend hebben, enz.

Bij eene andere proef zijn de reizigers wel vertrokken,
doch worden alsnog terug verwacht. w. R.



3IERH WAARDIG VOORBEELD

VAN

WERKZAAMHEID EN GEDULD.

Jn de beroemde Bibliotheek van îiet Hof van Friesland,
welke, sedert de waardige zetel van dat Hof, de Canse-
larij, in 1811, lot een Militair Ziekenhuis raoest worden
ingerigt, op twee bovenvertrekken van het Stadshuis te
Leeuwarden overgeplaatst werd en ten deele aldaar nog be-
rust, trok, onder al de hoogst belangrijke werken en zeld-
zame stukken, welke ik daarin sedert eenige jaren leerde
kennen, inzonderheid een uitgebreid Handschrift mijne aan-
dacht. — Het waren de Pœsolutien van Huren Gedeputeerde
Staten van Friesland, van den jare 1600 tot en raet den
jare 1759, ..welke niet ëéue nette slaande hand, binden
vierkante lijnen, op groot mediaan folio schrijfpapier ge-
schreven , in veertien keurige Engelsche banden gebonden ,
en met een dergelijk zeer volledig Register, a!s vijftiende
band, voorzien zijn.

Zoo dikwijls ik deze onwaardeerbaar rijke bron voor onze,
gedurende dat tijdvak geheel onbewerkte Fr'esche Geschie-
denis, te gelijk en in verband roet de menigvuldige slecht
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geschrevene Resolulie-boeken van da Staten van Friesland,
gebruikte , en daaruit voor de Geschiedenis van deze Stad
en Provincie menigvuldige belangrijke aanteekeningen maak-
te , werd ik iramer door de schoonheid van dat Handschrift
bekoord, en door de gemakkelijkheid, waarop het geraad-
pleegd wordt, voor hetzelve ingenomen.

Als ik over deszelfs oorsprong en ontstaan nadacht, kwam
het mtj steeds voor, dat de Heeren Raden van den Hove,
een Afschrift van de Besluiten van Heeren Gedeputeerde
Staten willende bezitten, tot dat einde, na bekomen ver-
lof, een schrijver of kopijist hadden aangesteld, die een
groot gedeelte van zijn leven aan zulk een verbazenden ar-
beid moest besteed hebben. Immers het gansche werk is
door de zelfde hand vrij eenparig geschreven, en ieder der
14 banden bevat door elkander duizend bladzijden. Stelt
men nu het opmaken (en brouillon) en afschrijven van het
uitvoerige Register, dat even groot i s , gelijk met het ko-
pij eren van vier banden, zoo bekomt men (vooreerst) 18
banden of 18,000 bladzijden.

Na langdurig gebruik, en nog vóór dit prachtig wei-k in
den loop des jaars 1837 bij de Piegtbank van eersten aan-
leg werd overgeplaatst, ontdekte ik deu oorsprocg van dit
exemplaar. — Tot mijne groote verwondering vond ik, na-
melijk , op e«n blad vóór het eerste deel het navolgende
geschreven :

»De Resolutien der Edele Mogende Heeren Gede-
puteerde Staten van Friesland van den jare 1600. af
tot den jare 1759. incl.

In dit en dertien gelijke Boek-deelen vervat
door
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Dr. G i j s b a v t u s N a u t a in leven 's Lands
'Advocât en Fiscâl General deezer Provititie en
Burgemr, van de Stad Leeuwarden Zeive geschreven,

met liet door denzelven opgemaakt Register van die
Resolutien tot den jaere 1754 daer bij, Aan deszelfszoon

Dr. M a r i u s N a u t a Oudste Advocâl voor den
Hove van Friesland en Pensionaris van voors : Stad,
bij scheidinge met zijne broeders en zuster eigen
geworden zijnde.

Heeft deeze die vijftien Boeken, met een vervolg
van dezelve Resolutien voor de jaeren 1760, 1761 ,
1762 en 1763 door hem geschreven, in eigendom
overgedragen

Aan
De Edele Mogende Heeren Raden 's Iïofs van

Friesland.
In de maand Februarij 1792.

(Get.) M: NAÜTA
1792."

Boor deze inlichting scheen het werk in mijn oog eene
hoogere waarde te ontvangen, omdat het een buitengewoon
bewijs was van werkzaamheid, geJuld en ijver in eer) man ,
die bovendien door zijn stand en door ziuie dubbele werk-
zame betrekkingen in den Staat*) reeds zóó vele bezigheden
had, dat hij welligt geene andere dan snipperuren aan zulk
een reuzen-arbeid zal kunnen besteed hebben; — in welk

*) Volgens mijne MS. Naamlijst der Regeringsleden van
Leeuwarden w a s Dr . G ij s b e r t u s N a u t a B u r g e m e e s t e r
in de jaren 1736-1739, 1745-1748, 1751-1754.
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geval hiertoe eene aanhoudende inspanning van vele jaren
vereischt werd.

Dau, mijne verwondering werd weldra nog hooger opge-
voerd door een even onverwacht als, schijnbaar, ongeioofe-
!ijk berigt. Toen ik namelijk op eene der vergaderingen
van het Friesch Genootschap het bovenstaande aan ons
geacht Medelid, denn Heer en Mr. G, A. A v e n h o r n v a n
N a u t a , Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noord-
woldc enz,, den achterkleinzoon van gemelden Burgemees-
Ier G i j sb . N a u t a , mededeelde, berigtte ZEd. mij, nog
in het bezit te zijn van een dergelijk pracht-exemp'aar,
bevattende eene gelijksoortige kopij van de Resolutien der
Edel Mogende Heeren Stalen van Friesland van dsn jare
1560 tot en met 1786, en roede door ZEd. Grootvader zel-
ven, als een tegenhanger van de Resolutien van Heeren
Gedeputeerde Staten , eigenhandig geschreven en in een ge-
lijk formaat en in gelijke veertien groot folio Engeîsefae ban.
den gebonden, niet daarenboven nog eene gelijksoortige
kopij van het bovenvermelde Register op de Resolutieu van
Heeren Gedeputeerden,

Hoe oDgelooieiijk, of liever onbegrijpelijk, deze mede-
deeîing mij in den beginne voorkwam, — sedert ik ook dit
exemplaar bij ZEd. met eigene oogen beschouwd en bewon-
derd heb, is alie twijfel deswegeus verdwenen. — Bij het
doorkropen is mij evenwel gebleken, dat de ijverige man,
toen hij in het elfde deel op fol. 705 was gevorderd, wel-
ligt door deu dood of door andere omstandigheden, verhin-
derd i s , den arbeid voort te zetten. Althans het vervolg
van diÈ deel, gelijk ook de overige drie deeleîi zijn door
eene andere gelijksoortige hand vervolgd en afgewerkt,
aameüjk door die van B a v i u s ïïauta, zoon van G ij s-
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h e r t u s N a u t a en broeder van M a r i u s N a u t a *).
Het mogt den waardigen man evenwel gebeuren, een

klein gedeelte van zijnen arbeid nog bij zijn leven erkend
en beloond te zieD„ Toen hij namelijk in April 1758 een
afschrift van het door hem zamengestelde Register der
Resolutien van Gedeputeerde Staten van den jare 1600—1754
aan het toenmalig Coüegie ten geschenke aanbood, had hij
het genoegen daarop ten antwoord te ontvangen de navol-
gende Resolutie, welke wij hier in haar geheel willen
bijvoegen!

w Extract uit het Besolutie Boek der Ed:
Mog: Heeren Gedeputeerde Staten van Fries-
land.

Donderdagh den 27 April 1758.

Den Heere S c h e l t inga, ter vergadering presiderende,
heeft gerapporteert, dat s' lands Fiscal N a u t a bij zijn
Ed: was geweest en aan ZEd. gepresenteerd had een ei-
genhandig geschreven Register op het A. B. G, van alle de
Resolutien bij dit Collegie, sedert het jaar 1600 tot den jare
1754 genomen, verzoekende de eer en de vrijheid te mo-
gen gebruiken, om dit exemplaar en Register aan de Hee-
ren Gedeputeerde Staten van Vriesland ten gebruike te rao-

*) Na het schrijven van dit stukje, heeft genoemde Heer
Mr. G. A. A v e n h o r n v a n N a u t a , te Koudum, dit
merkwaardige ex, van de Resolutien der Staten van Fries-
land op eene edelmoedige wijze vereerd aan de Heeren Sta-
ten van Friesland, van welk Coüegie ZEd. Lid is; waar-
door dit werk eene waardige plaats in het Provinciaal Ar-
chief heeft mogen ontvangen.

11
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gen dediceren en opiáregçn , daerbij overleverende hetzelve
Register.

Waarop gedelibereerd zijnde, is ca gedane omvrage goed-
gevonden ende verstaan, welgedagteu Heere S c h e l t i n g a ,
ter vergadering presiderende, voor het gedane Rapport te
bedanken, gelijk geschied bij dezen, voorts na examinatie
van bet eigenhandig, net en accuraat geschreven "Reg'ister
van de Besolutien van dit Collegie sedert den jare 1600 tot
den jare 1754 incluis, bij vrijwillige dedicalie na zoo veel
tnoeke door s' lands Fiscal N a u t a geconcipieerd en deze
tavel opgedragen, te accepteren en aan Ie Deinen en tot
erkentenis en recognitie voor de moeite en vigilansie in de-
zen ten dienste van den Lande en in het bijzonder van de
Heeren van dit Collegie en derzelver Secretarie geadhibeert,
te presenteren en toeteleggen een douceur van S e v e n
b o n d er t en v i j f t i g Car. Gldns per ordonnantie, gelijk
aan denzelven geaccordeerd wordt mitsdezen, waartoe de
nodige ordonnantie geslagen, mitsgaders extract dezes aan
s' Lands Rekenkamer en s' Lands Fiscal N a u t a tot uarigt
z,al worden toegezonden.

Accordeert met voorscjir. Resolutieboek
In kenaisse van mq

(Get.) J. B. Vitringa»"

Ten einde nu ten slotte een denkbeeld te geven van 's
mans verbazenden arbeid en moeite, wiilen wij eene glo-
bale berekening van den omvang van beide deze merkwaar-
dige Handschriften hier bijvoegen.

De eerstgemelde Mesolutien van Gedeputeerde Stalen be-
staan uit 14 Boekdéelen, bevattende ieder door elkander
1000 bladzijden, Dit maakt dus 14000 bladzij den.
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Van de laatstgeraelde Resolutkn van de Staten heeft htj
geschreven 10 volle deelen, van ongeveer 10C0 bladzijden
ieder, en het He deel tot fol. 705, bedragende dus 10,705
bladzijden.

Van het Regisier op de Resolutkn van Gedeputeerden be-
slaan er (behalve de verlorene minute of brouillori) drie
exemplaren, namelijk : bij het Collegie van Heeren Gedepu-
teerden (volgens de SResolutie), bij het Geregtshof en bij den
Heer v a n Wauta ieder ongeveer 1000 bladzijden groot;
makende derhalve (zonderde lastige en langdurige inspanning
te rekenen aan het zamenstellen van zuik een groot register
verbonden) met de minute 4000 bladzijden.

Het gansche bedrag is alzoo 28,705 groot foliobladzijden.
Indien men nu rekent, dat de man tot het schrijven van

elke bladzijde, met zulk eene staande en duidelijke hand,
en met grootere hoofdregels boven iedere resolutie, ten
minste f-wet uren tijds noodig had , en dat hij, indien hij,
ten meeste, zes uren eiken dag hieraan werkte, iederen
dag drie en dus elke week achttien bladzijden vorderde * ) ,
zoo kan men, bij eene globale en maiige berekening, aan-
nemen , dat hij ieder jaar 936 bladzijden of nagenoeg een
deel kon afwerken, en dat bij dus niet minder dan dertig
Jaren tijds van onafgebroken arbeid noodig had om datgene
te volbrengen, hetwelk wij zeker weten dat hij volbragt
heeft! —

Gelukkig dat deze reuzen-arbeid, die toch bij gezette en

*) Men neme hierbij tevens in aanmerking, hoe slecht
en onduidelijk de oorspronkelijke Resolutie-boeken der Sta-
ten en Gedeputeerde Staten in de eerste eeuw geschreven,
zijn, zoodat de moerjelijke lezing van dat schrift den arbeid
niet weinig zal vertraagd hebben.

II*



sîaafscho navoîgiag van het voorschrift, meer moed, in-
spanning en volharding vorderde dan zij met genoegen of
witzigt op eer beloond werd, besteed werd aan onderwer-
pen, die voor Friezen duurzaam de hoofdbronnen zijn zoo-
wel van de Geschiedenis als van de kennis der voormalige
Staatsgesteldheid, Regteu^en Belangen van dit gewest.

Wij hebben gemeend onze verpligting voor het nut en
genoegen, waarmede een gedeelte van 's mans arbeid onze
naspoiïngen veraangenaamd en verkort heeft, evenzeer als
onze bewondering voor zulk eene zeldzame werkzaamheid
niet beter aan den dag te kunnen leggen, dan door zijn
werk en zijnen naam hier openlijk en lofwaardig te vermelden.

3—7—39. W. EEKKOFF.



YERKLARING DER NAMEN

VAN BENIGE

,. <gj$))Vu{enxjm en

IN

FRIESLAND.

(Vervolg.)

fjienige namen van dorpen gaan uft op terp, gelijk O/-
ierierp, Ureterp en andere. Terpen worden genoemd opge-
worpene hoogten , welke dienden, om zich op dezelve in
tijden van overstrooming met have en vee in veiligheid te
stellen. In vroegeren tijd, toen de dijken hier nog onbe-
kend ware», werden door de inwoners op vele plaatsen
zoodanige hoogten of heuvelen van aarde vervaardigd,
om tot beveiliging en toevlugt in stormvloeden te verstrek-
ken. O c c o S c a r l e n s i s meldt hietQWüx&'s.t.v "• <s_,<lse*r̂ .
»• vier jaren voor de regeringe van A d g i l l u s nog een zeer
»hogen vloed over Fries/and gegaan was, heeft hij zulks
«gedagtig wezende veel hoogten in Friesland \sXe\x maken,
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» die men Terpen in dia tijd noemde, om ia liyl VAR
» de beesten en ook menschen daarop te bergen." Zooda-
nige hoogten werden vroeger ook eigenaardig Vlieterpen of
Vliedbergen geheeten, zoo als nog tegenwoordig de dorpen
Genum , Reitsum en Lichiaard de Vlieterpen genoemd wor-
den , dewijl zij op en nevens eenige hooge terpen liggen.
Derzelver overblijfsels worden nog op vele plaatsen in Fries-
land aangetroffen. De hoogste vindt men te Miàlum, JVin*
sum, Beetgum, Dr onrijp<•, Finkum, Hoogebeintum, Hol-
werdt Anjum enz, Van deze terpen, waarvan sommigen
willen, dat het woord dorp afkomstig is, terwijl ook de hui-
zen , vooral aan de zeekusten, op dezelve plegen gebouwd
te worden, hebben eenige plaatsen haren naam ontvangen,
als :

Olierierp, in de Grietenij Opslerland, vroeger een klein
dorp, thans een der schoonste boschrijke oorden van Fries-
land. Dit dorp behoort tot de oudste plaatsen in dezen
omtrek, zoo als de naam {Oudeterp) aanduidt.

Wijnjeterp, in dezeifde Grietenij, van den mansnaaiu
Wijntje.

Ureterp, een groot dorp, insgelijks in Opsierland, oor-
spronkelijk XJv/rterp of Oerterp, zoo als het bij de landlie-
den nog wordt uitgesproken.

Greonterp, ook voorkomende onder den naam van Grou-
terp , Grovendorp, een dorp in de Grietenij Wonseradeel.

Slappeterp, het kleinste dorp in de Grietenij Wenüïduma-
deel, op een' hoogen terp gelegen, hetgeen men ook ge-
schreven vindt Slapeterp of Slaperterp en — dorp, zijnde
waarschijnlijk de juiste benaming, daar deze terp niet on-
middellijk aau de Middelzee lag (gelijk h. vb. de dorpen
Berïikum en Beetgum) maar meer achterwaarts,, en als 't
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ware een Slapt/ ierp was, die in lijd van nood rsog achter
de hand en zeer hoog was. Zoo worden ook de bionen-
dijken Slachte- of Slaperdijken genoemd, bestemd, ora
wanneer de zeedijken mogten doorbreken, het water op
zekeren afstand te keeren , opdat het niet de geheele pro-
vincie overstroome. Zoo heeft men den Slachtedijk 'm JPes-
tergoo, de Koudumer• Slaperdijk, de Surigcr Slaperdijk euz.

Raarderterp is eene buurt Jin de Grietenij JVestdbngeradeel.
Laasterp in de Grietenij Hennaarderadtel, van den ei-

gennaam Laas,
Kláterp in Baarderaded.
Driesumertcrp, ten Koordoosten van het dorp Driesum,
Hoogterp, in de Grietenij Leeuv/arderadeel, niet ver vau

Leeuwarden, ten Noordoosten, aan den Zwarten weg,

In de tegenwoordige Staat van Fries/and, ï D, leest men
bl. 35: »de dijken van het tegenwoordig' Fries/and zijn het
werk van later eeuwen. — Toen men op middelen van be-
veiliginge begon te denken, kwam het opwerpen van ze-
kere hooglen, boven de hoogste vloeden uitstekende, het
eerst bij de Friezen in aanmerking. Gaf de natuur zelve
die hier of daar aaa de band, men bediende er zich van;
doch toen men door de vermenigvuldiging van raenschen
meer iands ter bewoonioge noodig had, en te weinig hoog-
ten vond, om er zich met de zijnen , bij hooge vloeden ,
op te bergeu, sloeg men de handen aan het werk, en wierp
Terpen en ff'eerden, of gelijk men hedendaags zegt, b i e -
ren op, bestaande het onderscheid tusschen beiden inzon-
derheid daarin , dat de Terpen vee! platter van gedaante en
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grooter van omtrek zijn, zoodat er geiieele Steden, Dorpe»
en buurten op gebouwd hebben konnen worden; terwijl de
Weerden of Wieren, klein van omtrek, doch vrij hoog
zijnde, alleen maar bij buitengewoon hooge Vloeden, voor
enkele huisgezinnen met hunne have tot lijfsberginge kon-
den dienen, gelijkze dan ook om die reden, hier en daar
bij sommige Boerewooningen, die oudtijds van meer dan
gemeen aanzien waren, en waarschijnlijk door de rijkenon-
der de Friezen bewoond werden, opgeworpen, en nog he-
dendaags voor handen zijn." In eene aanieekening op déze
plaats, bl. 36, wordt gezegd: »wat de oorspronkelijke be-
tekenis des woords Terp zij, beken ik niet te weeten. Die
van Weerd of Wier is niet ver te zoeken, hebbende men,
naar alle waarschijnlijkheid, de hoogten, tegen 't water op-
geworpen , aldus genoemd, om datze strekten om de kracht
van 't water te breeken en af te weeren, Eenige deezer
Weerden zijn zeer waarschijnlijk, van tijd tot tijd, met veel
moeite en arbeid tot Terpen gemaakt, en met huizingen voor-
zien ; althans geeven de naamen van veele Friesche dorpen
dit eenigzins te kennen."

Waard en Wier hebben de beteekenis van eene ontstane
of opgeworpene hoogte, ter beveiliging tegen bet water,
of, zoo als S c h o t a n u s zegt, JSeschr. van Friesl. bl. 229:
«eene hoochte, liggende in laegh landt ende somwijlen om-
geven met wateren." De ligging van verscheidene dorpen
met den naamsuitgang van waard en wier bevestigt dit, als
zijnde digt bij of aan den oever der vorige Middelzee en
aan de zeekusten gelegen. In den omlrek der Middelzee
vond men vroeger ook eene menigte van Stinsen of Huizen,
op werd eindigende, die op de kaart van S c h o t a n u s wor-
den opgegeven, gelijk: Berkwerd, Sreewerd, Reewerd,
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Sietsv/erd, Marmrd, Eekwerd, enz Twee Steden in Friet-
land, namelijk Leeuwarden en Bolsward, en vele dorpen
hebben dezen uitgang.

Verschillend zijn de verklaringen van de benaming van
Leeuwarden, met betrekking tot de eerste lettergreep. S c h o -
t a n u s , ü . E m r a i u s en anderen leiden die af van den
eigennaam L i e u w e . De eerstgenoemde meldt tevens:
«andere maecken daer af iieve JVeerdt, dat is een aenge-
naem ende geneuglijck Weerdt. G a b b e m a meent, dat
aldaar een Tfeerd zij geweest van den stroom Lea, welke
de oude naam zoude zijn van de tegenwoordige Ee. Ande-
rea eindelijk , om niet meer te noemen , denken aan1' eene
bescherming des volks tegen het water, alzoo IJue, Ijoe,
Ijou, lieden of volk is.

Eohward zoude volgens sommigen gesticht zijn door
B o 1 s w i n a , dochter van Koning R a d b o u d den eersten,
en naar haren naam zijn genoemd. Doch dit is fabelachtig.
Sommigen willen, dat de stad zoude genoemd zijn naar
zekeren B o d e l e - o f B o e l e ; terwijl anderen denken aan
het werkwoord bodden, hetwelk in het Oudfriesch betee-
kent koopen en verkoopen, en dat hiervan Bolsward, Bo-
d e l e s w a a r d , dat is dan Koopstad, zijnen naam ont-
vangen heeft,

Van de dorpen noemen wij: Rauwerd, oudtijds R a -
w e r d en R a d e w e r d , onder hetwelk vroeger een kloos-
ter was, genaamd Engwird; •—• Kornwird, liggende aan
den zeedijk bij Makkurn;— Betterwird, d. i. «betere
waard"; — Ferwerd eertijds Feddewerd, van den mansnaam
P e d d e ; — Holwerd, een oud en aanzienlijk dorp, dat
zooveel zoude zijn als «heilige waard", daar hollig, heilig
beleelsent; —Tjerkwerd, naar den eigennaam T j e r k ; —
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Jorwerd, van den macsnaam J o r r e > hetwelk vroeger ook
ÆVerwirdgeheeteii werd; Britswerd, d. i. sgebrokene waard'',
zoo als de oppervlakte van den grond niet onduidelijk aan-
toont, waarvan welligt nog het daarbij liggende zooge-
naamde Britswerder meer, thans eene groote waterkom,
meerendeels een poel. De naam komt zekerlijk niet van
briien, iurfbrokken, zoo als men beweerd beeft.

Insgelijks behooren hiertoe: Baard, een klein dorp in
de Grietenij T)r'estdongeradeel, zamengetrokken uit Rauwerdj
•— Birdaard, oudtijds Btrdawerd',• — Baard, vroeger Ba-
werd, Bauv/erd genaamd ; — Ternaar d, eertijds Tonna-
werd geheeten; — Idaard, bij ouds Edawere, d. i. » wate-
rige waard;" — Hennaard of Hernawerd, een klein dorp,
waarnaar de Grietenij Hennaarderadeel haren naam heeft,
en dat vroeger aan een' uithoek der Middelzee lag, hetwelk
derhalve i s : »de waard aan den hoek ," daar harne, herne,
horne, gelijk wij vroeger gezien hebben, koek beteekent.

Den uitgang ^"ier heeft men in Engwier, gelegen aan den
zeedijk; — Allingawier, van den geslachtsnaam A U i n g a ,
afkomstig van den eigennaam A l l e ; — Engwierum, gele-
gen in den hoek van den zeedijk als in eene engte, eertijds
aan zee, nu veel aangewonnen land voor zich hebbende,
waardoor de gedaante dezer plaats merkelijk veranderd is;
•—• Lutkev/ierum of »kleine wier," een dorp in Hennaarde-
radeel , waartoe behoort de buurt Groolewierum; — Nija-
mtr, een dorp in Oostdongeradeel, waaronder de buurt
Lutkewier behoort; — Oosterwierum, dus genoemd, omdat
het in 't Oosten van Lutkewierum ligt; — Poppingawicr,
naar den geslachtsnaam Poppinga, van deo eigennaam P o p -
}>e; — Wier, in de Grietenij Menaldumadcel, hetwelk oud-
lij ds aan de Middelzee lag; — IFiermn, ecu oud dorp,
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gelegen in de Grietenij Westdongeradeel, aan den zeedijk.
De kerk, die voorheen midden in het dorp stond, is ge-
heel aan den oever van de zee geraakt, wegens 't afspoe-
len der landen, die vroeger hier voor lagen.

De naamsuitgang op weer, gelijk Langweer, is in Fries-
land zeldzamer. Elders vindt men: Menkeweer, Bellinga-
weer, Windeweer, Mensingaweer, Tjarnsweer enz. Ook treft
men in Groninger/and verscheidene plaatsen aan, die op
werd of wier eindigen, en in de nabijheid der zee of andere
wateren gevonden worden, als: Garnv/erd, Dorkwerd', Hol-
v/eerda, Wesiweerda, Wijlwerd, Aduard, eertijds Adewerd,
d. i. » oude waard." In Oostfriesland zijn : Betiewer, Greets-°
wer, Hamswerum, Waagwerd, enz.

Verscheidene plaatseu hebben den uitgang violde, v/oude
of wouden, en zijn' dus genoemd naar het veelvuldig ge-
boomte, hetwelk in derzelver nabijheid gevonden werd of
nog aanwezig is, gelijk: Daniumawoude, Akkerwoude,
Ferv/oude, Noordwolde, Oldehollwolde, Nyeholtwolde, Oos-
ierwolde, Oudwoude, Suawoude, Vecnwouden, in een bosch-
rijk en veenig oord gelegen. Ook hier vindt men er we-
der, met eigennamen zarnengesteld, als: Luxwolde, van
den eigennaam Luitsen, voorts Sigersv/oude en Wouters-*
v/oude,

Lutkewoude, ook genoemd Augsbuur, is een dorpje in
de Grietenij Kollumerland., li'ein, zoo als de naam aanwijst.
Met dit lulke zijn meerdera plaatsen zamengesteld, b. vb.
Ijulkeposl, Ijittkewierum, Tjuikegast', eene buurt in Tietjerk-
sferadeel, Lutkelollum, eene buurt in Frmùkeradcel, en?.»
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Lutkewae is de naam van een watertje in TietjerlcsteradeeL
Kolderwolde, een dorp in Hemelumer Oldephaert en Noord-

v/olck, maakt met de dorpen Oudeqa, Nyega enElahuizen,
dat gedeelte uit der Grietenij, dat Noordv/olde genoemd
wordt, omdat het in het noorden van andere wouden ligt,
en dat weleer den naam droeg van IJgawolden, naar IJ g e
G a l a m a , die hier aanzienlijke goederen bezat, en naar
wien de binnensluis bij Koudum, Galama-dammen heet.

Murmerwoude, een dorp in de Grietenij Dantumadeel f

zoude, volgens sommige», zamengetrokken zijn uit moard-
nerwoude, A, i. moordenaarswoud, en dus genoemd zijn we-
gens den moord, ter dier plaatse, aan den prediker van
het Christendom, B o n i f a c i u s e a drie en vijftig der zij-
nen gepleegd, op den 5 of 6 Junij'754, of, zoo als ande-
ren meenen, 752 of 755. Men vindt het ook geschreven
Murmawald, en verklaard door moer- of veenwoud.

Oranjewoud, gelegen in de Grietenij Schoterland, is een
der fraaiste en boschrijkste streken van Friesland, waar men
vele schoone buitenplaatsen vindt, en dus genoemd, omdat
het voorheen een slot was van de Vorsten van Oranje-N assau*

Zevenwouden, het derde District van Friesland, tegen»
woordig tien Grietenijen bevattende, had in vroegeren tijd
zeven. Het wapen is een zilveren veld, waarin zeven boo-
men, op eenen groenen grond.

A. WASSENBERGH.

(Het vervolg- in den volgenden jaargang.)



Daar zat zij, der duinroos in blankheid gelijk,
De morgenroodstint op de koonen,

In alle der maagden bevalligheên rijk.
De schoonste van Amelands schoonen; —

Daar zat zij, Risj-Gelfske, zoo lief en zoo goed,
Zoo zacht en zoo schuld'loos, zoo vroom van gemoed.

Zij treurde: de dag was reeds tweemaal verjaard ,
Toen hi j , wien zij trouw had gezworen,

Toen Monte ter zee ging, naar 't oosten der aard, —
En sinds mogt zij niets van hem hooren,

Neen, nog had geen tijding haar harte verkwikt,
Maar vaak het gerucht haar beangst en verschrikt.

En menige jong'ling, wien 't sehoone der maagd,
Als Monte, had kunnen bekoren,

Had, sinds, aan het vensterluik, dikwerf 't gewaagd
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De lieve, door kloppen, te storen ;
Maar, stak er bij Gelf'ske de pijp soms een aan,
Nog niemand die met haar naar binnen mogt gaan.

Daar zat zij en droefheid vervulde haar hart:
Reeds vroeg toch verloor zij haar moeder t

De golven verslonden, o bittere smart,
Haar jeugdigen, éénigen broeder.

Haar vader, door roovers geënterd aan boord,
Was, moediglijk kampend, wreedaardig vermoord.

En Monle nu ? . . . . wrevel rees op in haar ziel;
» Ach!" riep ze, » God heeft mij verlaten,

»Hoe vaak ik voor Hem op de knieën ook viel,
»Mq mogt al mijn smeeken niets baten,

»Ik wensch en ik hoop en ik bid nu niet meer,
»Ik zie toch op aarde mijn Monte niet weer."

Zoo mort zij en menige bittere traan,
Was reeds langs haar wangen gegleden,

Toen Iet, haar vriendin van haar kindsheid af aan
Met spoed, in haar woning kwam treden;

»Er zeilt!" riep ze, » een scheepjen het Schuitegat op ,
»Er wappert, ik zag het, een vlag van den top, —

» Wie weet, lieve Gelfske, wie weet of misschien >...."
» » N e e n , " " snikte de maagd, »»wil toch zwijgen,

»»Ik moest mij zoo dikwerf te leur gesteld zien,
»» Bij mij kan geen hope meer stijgen;

»» Och, wat ik ook wenschen en bidden mag, Iët,
»»De Heere verhoort mijn gebeden toch niet ,""
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» Foei Gelfske!" . , . , Daar nadert een ros in galop,
Wiens vlugheid van and'ren 't mogt winnen.

De ruiter stijgt af, ijlt de stoep ook reeds op,
De woning van Gelfske ras binnen! —

s'kHeb miëd, miëd voor Gelfske;"— zoo jubelt hij luid ,
E n , ademloos, wijst hij het meisje naar 't zuid ,

» Uw Monte is daar ginds, op dat scheepjen is hij ,
» Zoo even van 't westen gekomen,

»Ik zwom met mijn graauwtjes dat vaartuig nabij.
» En had hem a! spoedig vernomen,

»Toen keerde ik; een wagen haalt hem van de reê.
»Hij is hier wis daad'lijk, wat vreugde, hoezee! —

»»O God! mag het waar zijn?'1 roept Geilske geschokt',
Ontroerd en verbijsterd van zinnen.

»»Ik heb nóg zoo even gemord en gewrokt,
»»Kunt Gij nog, mij schuldige, minnen?''"

Zij twijfelt, rijst op en met wank'lende schreên
Spoedt zij zich naar buiten, naar d'oere-kant heen.

En, zie , daar komt Monte en, omstuwd van een stoet
Van jubelende eilandsgenooten,

Ijlt Gelfske, verrukt haren lief te geraoet,
Houdt hem dra in de armen gesloten,

En dankend verheft zich haar hart tot den Heer,
Zij stamelt: «vergeving! ik morre nooit weer."

Ameland, J8iJ. 3. H. HEIJMANS , Gz.
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AANTEEKENLNGEN»

R i s j - G e l f s k e , — R i s j e ' s G e l f s k e , — G e l f ske ,
dochter van R i s j e. Het is bekend, dat op Ameland aan
de kinderen dikwerf, in de wandeling, de voornamen der
moeders, ja, aan de mannen die hunner vrouwen toege-
voegd worden, b . v. B e t z e - G r i e t , d. i. G r i e t j e ,
dochter v a n B e t j e , A u k k e - D i r k , d. i. D i r k , zoon
van A u k j e , S a l i ' s A a r , d. i. A r j e n man van Sa l i .
Zulks heeft, mijns inziens, zijnen oorsprong in de gedurige
afwezendheid der mannen en vaders, als zeevaarders, waar-
door de kinderen bij hunne geboorte het eerst worden aan-
geduid door de voornamen hunner moeders en de mannen,
h. v. bij hunne terugkomst van eene zeereis, door de voor-
namen hunner vrouwen , » N ij n k e •— M a a i sîl Sundag
»trouwe." is s M a a i k e , de dochter van T r i j n t j e zal
Zondag trouwen ! en » B o e k e - W i m is binnen." is » W i 1-
ï l e n i , de man van B o e k e is binnen;" enz. Zoo erlan-
gen zelfs sommigen, in de wandeling, drie namen, door
het bijblijven van den naam der grootmoeder vóór die der
moeder, b. v, B e t z e — R i n s e — P i e t , d r i i P i e -
t e r , de zoon van R i n s k e , die de dochter was van B e t-
j e , enz.

Duinroos. Een lief wit roosje, op jlmdand in het wild
groeijende en, voornamelijk op eenige duinen, in de nabij-
heid van het dorp Baîlum, gevonden wordende, welke
daarom ook de Rozenduinen genoemd worden.
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Had sinds aan het vensterluik dikwerf 't gewaag J,
De lieve, door kloppen te storen,
Maar stak er bij Gelfske de pijp soms een aan,
Nog niemand die met haar naar binnen mogt gaan.

Wanneer op Ameland een jongeling het meisje wil leeren
kennen, waarop zijn oog is gevaüen, en tevens wil welen,
of zij ook bem niet ongenegen i s , begeeft hij zich op eene
der drie daartoe van ouds bestemde avonden der week
(zondag-, dingsdag- en vrij dag-avond, Meide-avonden ge-
naamd) naar hare woaing ent klopt en trommelt zoo iang
tegen het vensterluik, dat het meisje met eene test met
vuur aan de voordeur komt. Nu vraagt hij zijne pijp te
mogen aansteken en of zij ook een kopje koflij geeft. Is
het meisje nu hem, welke klopt, genegen, dan mag hij
binnen komen, zoo niet, dan laat zij hem, uadat hij de
pijp heeft aangestoken, weder vertrekken.

Schuitegat. Vaarwater in de wadden naar de reede van
het/krfp Hl'fum op Ameland,

.^-' Er wappert.... een vlag van den top. Wanneer een vaar-
tuig met de vlag van top, naar eene der reeden van Ame-
land kwam, was zulkSj vroeger bij de eilanders meestal een
zeker teeken, dat zich op hetzelve een van eene zeereis
terugkomend zeeman bevond.

Daar nadert een ros in galop. Wanneer zoodanig schip,
met de vlag van top op de reede van het eene of andere
dorp zich vertoonde, dan, (en zuiks was, weinige jaren
geleden, nog het gebruik) dan snelden onderscheidene dor-
pelingen te paard naar buiten en wedijverden, om het
schip, somtijds al zwemmende, te naderen. Hij, welke dan
het eerst bij het schip was, keerde, zoodra hij vernomea

12



l>a.J, wie met het schip gekomen was , in galop terug, om
de bloedverwanten enz, van den aaDgekomene het eerst de
tijding van deszclfs komst te brengen, waarvoor hij dan
eene ruime beloouing ontving.

'k Heb mied, mied voor Gelfske. Wied is hetzelfde als
tijding, doch wordt alleen dan gebruikt, wanneer er berigt
van eenen afwezigen zeevaarder komt.

En, ademloos., wijst hij het meisje naar 't Zuid.
De reede van IJollum li;_,t ten zuiden van dat dorp,
.Zoo even van 't westen gekomen,

Wanneer een vaartuig uit de zuiderzse of van een der
Hollandsche eilanden komt, wordt beUelve op Arnelandge-
zegd van het westen te komen, gelijk de Aoieianders veel-
al, zelfs in de dagelijksche spieekwqze, de windstreken
bezigen lot aanduiding vanwaar iets komt, waar iets is , enz.

Oerekani. Zoo wordt de oever der wadden genoemd.



NA DE NEDERLAAG

DER ROMEINEN.

Het land onzer vadren, ons Friesland, is vrij l
De zoon van het Zuiden vliedt heen ;

De zoon van liet Noorden draagt geen slavernij,
Geen juk past zijn krachtige Ieên.

Het zwaard en de strijdbijl, de werpspies en ' t schild
Beveiligen hem en zijn erf;

Wat volk voor den Bomer, hoe niagtig ook, trilt —•
De Fries roept: «verwin hem of sterf!"

De glorie der Romers zonk hier in het slijk,
Geen marmer vermeldt hunnen lof;

Waar elders hun krijgsroem ontzettingvo! prijk',
Hier ligt hij bedolven in 't stof.

De vijand ontvlugtte, hij smakte zijn schild ,
Zijn slagzwaard en speer op ons erf;

Wat volk voor den Romer, hoe tnagtig ook, trilt ~-
De Fries roept: «verwin hem of sterf!"

12*
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Geprezen, ó Godeu! zij eeuwig uw magts

Wij eeren uw beelden in 't woud;
De schoone Natuur voegt uw grootheid en kracht,

Geen tempels met siersels van goud.
Wij dansen en springen met zwaard en met schild

Rondom uw onaemelijk erf;
Wat volk voor den Romer, hoe magtig ook , trilt —

De Fries roept: » verwin hem of sterf * ) !"

Leeuwarden, 1841. M, H. DE GRAAFF.

*) Genomen uit een romantisch verhaai van de neder-
laag der Ronieiuen in het lîaduhenner woud , welke geschied-
kundige episode eerstdaags met eenige andere verhalea door
mij zal worden uitgegeven.



RINSKE'S LIEFDEKLAGT

OVER

FRIESKB'8 LICHTZINNIGHEID.

Des avonds laat, (de zon school achter 't duin,
De Nachtgodia, door 't wolkenfloers bedekt,

Hield 't al omsluijerd met een duister bruin;)
Zat Rinske aan 't strand , en — droevig opgewekt —

Ontlastte zij zich van haar' boezemprang.
En heete tranen vloten langs haar' wang.

» O Frieske !" sprak ze, en eindigde in een zucht;
Haar kleur verbleekte, een zwijuiel als de dood

Hield haar geboeid, de boezem hijgde om lucht;
»O Frieske !" — sprak ge — »hoe is uw Rinske in nood!

» üw Rinsk' weleer, uw Rinske,' uw ziel en zin
»Vergeet ge, o lief! verblind door vreemde min.

»Vliegt, droeve zuchten! over 't water heen :
«Treft hem in 't hart, die zóó zijn Rins vergeet!

»•—Waarom ik duizend, duizend tranen ween! —
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'îOai vaische min, die 't spoor hem missen deed.
» ü Frieske ! kon 'k mijn' tranen met uw bloed
» Vermengenj 'k weet, het trof uw wuft gemoed!

»Maar 't is vergeefs, dat 'k morrend mij vergeet;
»De Goden hebben 't dus — helaas! — beschikt s

»'t Gedij ten goede, en bare u nimmer leed,
»Dat u die vreemde wonderschoone omstrikt;

» De hemel tuige, o liefste! wen ik sterf,
» Dat 'kgslechts ona u mijn jeugdig leven derf!

» Hoe zoude ik leven ? 'k voel-uw hart en zin
»Aan mij gehecht, o liefste! in vreugde en smart,

«Gestreeld thans door een' lonkende Meermin,
» Die, — hoe ze ook zingt —toch valschheid draagt in 't hart!

» 0 , 'k baak naar 't graf, shtts 't hart mij is verplet,
». Door u , wien Merkuurs fluitspel lokte in 't net,

» 0 p Danaus maagden bed!"

(Naar GYSBERT JACOBS.) I , O, R.

Zeeuwarden.



En hij was schoon, als iu Walhaliaas Zalen
Der Englen rei, omstraald met glans en eer;

Zijn milde blik was aacht als zonnestralen,
Teruggekaatst door 't spiegelvlak van 't rneir.

Zijn kussen doen mij thans het hart nog gloeijen,
Gelijk de vlam heur nevenvlam verslindt,

Als 't harpgeruisch welks zachte tonen vloeien
Tot een akkoord, dat heo te samenbindt;

Mocht geest en geest zich in elkander strengelen,
Zóó brandde en blaakte en beefde \yang en mond ,

Zóó mochten ziel en ziel zich sameniaeugelen,
En om liun zij' zweefde aarde en hemel rond.

Helaas, liq heeft mijn minnend hart begeven!
Wat baat de zucht, dien ik hem wijden mag?

Hij vlood vanhier en iedre lust van 't leven
Sterft klagend weg in een verloren: »Âch!"

Naar SCHILLER.
1836. s. H.



HA HET AFLEGGEN HARER öEIOOFSBEWJDEPflS.

Ja! plegtig was het uur en heilig voor uw leven,
Toen gij 't gevoel van 't hart, aan Godsdienst toegewijd»

Opregtelijk beJeedt, door dankbaarheid gedreven
Voor 's Hemels hooge gunst, op uwen weg verspreid.

Hij schonk u Oud'ren, die van liefde voor u blaakten ,
Die, zalig in 't geluk, voor uwen voet gestrooid,

Met Oud'renteederheid en trouwe voor u waakten —
Dien zegen dankt gij God, en,', gij vergeet hen nooit,

O! zalig, zalig is de lente van uw leven ,
Gij wijddet uwen God een Hem geheiligd hart —

Blijf in uw' zomer Hem de schoonste vruchten geven
Van wijsheid en van deugd, de beste troost in smart.
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Wat op uw' levensweg u verder moog verbeiden —
(Geen onheil treffe u ooit, gelukkig zij uw lot —)

Reis voort met goeden moed, want God zal u geleiden
Door vreugde en leed — boop en vertrouw op God!

Uw' Oud'ren zullen eens U hier beneên begeven ,
Op aarde ziet uw oog die Trouwen eens niet meer —

O! God waakt over u, en, blijft gij voor Hem leveia,
Heil u ! dan kennen zij u in den hemel weer!

St. Anna-parochie, A. WASSENBERGII.
Oef ober, Ö8U.
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Bemînlijk kind! nog zorgioos ligt gij neer,
Geniet die rust, geen leed zal u genaken,
Uw moeder zelv' wil bij uw wiegje waken,

Dat niets in 't rond uw' zoeten sluimer deer'.

Slaap zacht, dat ras uw leen nog broos en teer
Ontwikkien en haar zwakke windsels slaken;
Yoel hoogen moed in uwen boezem blaken,

Die, wie u dreigt, ontzag en eerbied leer'.

Win aan in kracht, dat ge op den weg van't" leven,
Waar de oadeugd lokt en vleit op rozenpaâu,
Met vaste schreên het pad der deugd raoogt gaan.

Wordt sterk, dat, wat gevaren u omgeven,
Geen onspoedsstorm uw fieren moed doe beven,

Maar ge onverwrikt in 't noodweer pal moogt staan.

flecrentseen, J84J. W . SCHEPERS.



Wofc v<m an

Vroeg, lief kind! zinkt gij ter ruste neder,
Sluimer zacht tot eens die sluimring vliedt:

Schooner rijst gij uit den doodslaap weder,
Met meer luister; — met meer onschuld niet!

A!s gij dan, naar beter sfeer gevaren,
Englen , uwe broeders, tegenzweeft,

Ja , dan wenschen wis onteibre scharen :
»Hadden we ook als gij zoo kort geleefd."

Maar het Hoogduitsch. w%
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BIJ HET

LIJK VAN ONS DOCHTERTJE.

Ween, lieve ! de tranen ontlasten het hart;
Watuur schonk die tolken van droefheid en smart

Als troost-bron aan lijdende menschen.
Beween het gemis van het dierbare kind;
Gij hebt bet gezoogd en zoo teeder bemind

Als toppunt van al uwe wenschen.

Daar ligt nu uw zuig'ling, wier hart niet meer slaat;
Geen lachje vertoont zich op 't schuld'loos gelaat;

De dood sloot voor altoos hare oogen.
De beelden van vreugd, en van ' t zaligst genot,
Geprent in ons hart, en gedroomd in ons lot,

Zijn nu door haar sterven vervlogen.
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Twee maanden slechts toefde dat kind hier beneèn;
Toen toog onze dochter naar hooger sfeer heen,

Waar 't eeuwig geluk is beschoren.
Zoo heeft vaak de bloera, die het weligste groeit.
Door geur en door kleuren het heerlijkste bloeit.

Het eerst weer haar bloesem verloren.

Doch denken wij, dierbre! bij 't kinderlijk graf:
God schonk ons die Engel: God nam ze ons weer af;

Gods doen is regtvaardig en heilig ;
De Alwijze, die 't menschdom verzorgt en bemint,
Ontneemt zonder doel aan geene ouders hun kind;

Bij God is'ons kindje thans veilig.

Ontrukt aan de stormen, die 't leven hier biedt,
Ontheven van zorgen en driften, geniet

Ons kindje den Hemelschen zegen.
Dus, dierbre ! die met mij de liev'Jing beweent,
Gods]liefde, die troost in het lijden verleent,

Beschikt, ons ten .beste, die wegen,

Ulrum, 3, D. SCHEPERS.
Augustus, 1841.



ZUCHTEN

M«

Ach mij! ik mis dan 't kind, de wellust van mijn Je ven,
Door de Eeuw'ge liefde aan mij, op mijn gebed, gegeven,

Maar naauw door 's Almagts hand in sterv'Jings dosch gehuld,
Scheen 't schuld'Ioos wichtje aldra met schrik voor de aard'

vervuld.
Toen ik dien schat voor 't eerst mogt aan mijn boezem drukken ,
Wat hemel woonde in mij, met innig zielsverrukken!

Hoe glom mijn moederoog van dankbaar tranenvocht!
Geen moederhart, dal ooit meer zalig kloppen mogt!

O! lag hij aan mijn' borst, dan zag ik, onder 't sireelen,
Mijns eehtvriends beeldtnis in zijn' teed're trekken spelen.

Een glimlach was zijn dank, gebragt door koon en mond,
Als of de dierb're alreeds mijn' kozerij verstond. —

Helaas! hoe kort! daar welden paarlen in zijne oogen,
Ach! door mijn' wanne borst, noch kussen af te droogen ï
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Het hartje bonsde, aïs of, in de eng benepen kluis,
Het zieltje, pogend naar een beter Hemelsch huis,

Zija' boeijen schudde en wrong met onophoud'lgk zuchten,
Klopte aan haar' kerkerwand, als wilde 'T steeds ontvlugien.

Was dan de wereld, niet haar schijngenot en lust.
Reeds dier onuooz'le een' walg, van zonde en kvpaad bewust.

Helaas! mijn' tranen, met zijn' lieve traantjes mengend ,
En, wat ik mogt, voor hem op Xtygea's altaar brengend

Bij, wat Coronis zoon voor 't kranke menschdom dost,
Beschermde ik 't lieve wicht, kon't we^sn , met mijn bloed.

Maar de engel des verderfs scheen, ach ! mijn hart te tergen,
Ik wilde, o God, mij zelv' het droef verschiet verbergen —

Toen uit het oog de glans, de gloed van 't kaakje week.
En 't rozenblosje voor een naar en aak'lig bleek.

O, wellust voor mijn hart, mijn lieve in slaap te sussen!
O, zaligheid, hem in zijn wiegje wakker kussen!

Ach! zorgend dag aan dag, en wakend nacht op nacht,
Heb 'k heel mijn aanzijn, rust en lusten blij gebragt,

Als offers aan zijn heil. Helaas! het mogt niet balen !
Ik wrong de handen, als vertwijfeld, uitgelaten,

Toen 't koude slervenszweet hem op de lipjes kwam,
En ik in 't brekend oogje een schicht des doods vernam;

Een' koude, als die van 't graf, -hem d' ademtocht verhindrend,
Met adec-sîag op slag de levenskracht vermind'rend,

Zoo mart'lend voor hetschaapje, als voor mijn moederhart,
Dat wegkromp bij het zien van mijner zuiglings smart,

Scheen 't vrees'üjk middel in Gods vaderlijke handen,
Tot slaldng van het zieltje uit vleeschelqke banden,

Blij vloog het op van de aard', en 't lij lij e, een prooi voor
't graf.

Lag lagchcnd op don schoot, die't eens lis'aanzijn gaf,—•
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"Waarom ? . . . . maar, lieve God! vergeef mijn bloedend har'C'e'!
Vergeef mijn' klagten, droog mijn tranen, heel mijn smarte,

Bij 't kistje van dien telg der reinste huw'lijksmin.
Gij immers schiept mij zelf die moederleerheid in.

Zoudt Gij dan wraken, dat mijn oogen tranen leken ?
Dat Gn bij 't somber kistje bet moederhart ziet breken 1

Bij 't kistje, alwaar het beeld des dierb'ren mans in rust,
Die voor mijn welzijn zwoegt, die mij als gade kust? —

Neen Vader! zóó zult Gij mijn'smart geen'reek'm'ng vragen.
O! steun Gij mij, en help dat zwaar verlies mij dragsn!

Ook daar zijt Ge eeuwig wijs, schoon peilloos in Uw raad ,
Waar 't bloeroenknopje valt, de rijpe vrucht vergaat. —

JVesthem. H. A. v. RINGH.



VER**VAN ZIJN VADERLAND VERWIJDERD ,

üáár is zijn graf! — hoe donker zijn Gods wegen —
Hoe treedt de sterveling een' duistre toekomst tegen;

De schoonste hoop verstuift als kaf.
Den ed'len man, den vriend, om wien wij klagen,
Zien wij verwelkt in zijne beste dagen —

Hij zonk en met hem zonk de hoop in 't graf.

Zijn graf, O God! ach, hier in vreemde streken —
Van 't Vaderland, van dierb'ren ver geweken,

Zonk de ed'Ie in het graf ter neer!
Wij voelen het, wat ons de dood kwam rooven;
Maar mogen toch, aan ieder oord, gelooven :

» Ook dáár is God! ook hier sterf ik den Heeri"

Hier zullen wij nog dikwijls tranen plengen,
Erkenteiijk den vriend ons offer brengen,

Die aller eer met regt verwierf s
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Den ed'len vriend, wien elk zoo iiotsg vereerde,
Wien elk naar 't hart en naar'zijn rang waardeerde ;

Die bij ons leefde, en ach! ook bij ons —• stierf,

Rust zacht bij ons! — Ons b'rjft de heuvel aarde,
Die u bedekt, van eene onschalb're waarde,

En heilig ons uw grafgesteent'!
Dáár wordt door ons der zaal'ge vriendscliapsstonden,
Die , snel ontvloôn, ons aan elkaar verbonden,

Nog menig stille traan om u geweend,

't Geloof aan God blijft onzen moed ontvonken.
O dooden ! waar ge in 't graf ligt neergezonken,

Nabij of ver van 't Vaderland;
Des Heeren zijn we — aan Vaderlandsche boorden;
Des Heeren zijn we —in ver verwijderde oorden —

En ook ons stof — berust in 's Heeren hand!

En eens komt Hij, met majesteit en luister,
Breekt door zijn' magt van dood en graf de kluister,

Roept uit het stof het kil gebeent ?
De klaagtoon zwijgt en wordt door vreugdezangen.',
Na scheiding , bij het wederzien , vervangen,

Dan leven wij, in 's Vaders huis, vereend.

A. WASSENBERGH.



B I J H E T G R A F E I S S

. BEDELAARS.

Treedt ge op den akker Gods, kom hier dan wandelaar !
Gij vindt geen grafnaald, neen ! gij treedt hier op een zoode ,

Die 't stof uw's broeders dekt; een arme bedeJaar
Ligt hier, doch is zoo rijk als de allerrijksle doode.

Hier baat geen prachtig kleed, noch goud , noch ridderlint,
Waarmede ge u thans dekt, en veler oog verblindt.
Herdenk dit wandelaar : aan de oever van het graf
Valt al die aardsche glans, en 't gansehe masker af.

De dood alom gevreesd, aîs 't stervensuur genaakt.
Spookt meest verschrikkelijk aan veler rijken sponde —

Die voor zich zelf slechts leeft, weldadigheid verzaakt,
Grijpt stervende vergeefs naar redding in het ronde.

Doch waar hij tast of grijpt, de hoop op uitkomst vliedt.
Hij wordt der wormen prooi, schoon hij zijn schallen biedt;
Hij Sterft, vol zielenangst, 't geweten klaagt hem aan,
Hoe hij zijn goed verkreeg, en de armen dorst versmaân!

J
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Den beed'laar zijt gij vaak, hoogsi welkom, stille dood!
Als gij, der armen troost, zijn boeijen zacht komt slaken;

Zijn voeding was toch schraal, zijn lijf van kleed ontbloot..
Het sterfuur'is hem wel! hem streelt de hoop te ontwaken,

Aan gene zij van 't graf, waar rang noch stand bestaat,
De kloof van rijk en arm geheel verloren gaat,
Noch magt, noch heerschappij ^der wereldgrooten is —
Daar weegt de zuivre schaal, regtvaardig en gewis.

De"beed'laar, die hier rust, had levende geen huis,
Geen tafel, stoel, of bed, geen haard om zich te warmen;

Dan Gods gezant schonk hem tot woning deze kluis,
En nam het naakte lijf in zijn' meêdogende armen.

Zijn ligchaam is gedekt, het rust in 's moeders schoot,
De Bann'ling is gered, en nu , niet minder groot
Dan de adelijke heer, die naast hem rust in 't stof,
Rust hij, hoe arm hij was, in 't zelfde doodenhof!

Ulrum. M. D. FEENSTRA,



Waar is op aard' de sterveling,
Die niet met «ijn geboorte ontving

De zucht om vergenoegd te leven?
Wel hem, die 't waar genoegen zoekt,
Dis nimmer dooi- den schijn verkloekt,

Dat kiest, tot doelwit van zijn streven.

De Christen deelt in 't waar genot;
Als hij met blijdschap in zijn God !

Erkent den gever van al 't goede,
't Geen hem. elk levensuur gewordt;
Wen 't harte nooit ondankbaar mort,

Maar bij de zorg is wel te moede.

Hij dankt bijjiedren morgenstond!
Gods liefdezorg met hart en mond

En bidt om 's Hemels dierbren zegen!
Hij vangt met lust zijn dagwerk aan,
En bij het immer voorwaarts gaan,

Stroomt hem geluk en welvaart tegen,

J
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't Geloof dat God door aardschen druk,
Den weg soms baant tot waar geluk,

Doet hem zijn onspoed moedig dragen.
Terwijl 't de levensvreugd verhoogt,
Hem als hij 't ware doel beoogt,

Voorspoedig en naar eisch doet slagen.

Natuur is hem een open boek.
Waarin bij naarstig onderzoek ,

Het doel der schepping slaat te lezen.
Hij prijst den Heerscher van 't Heelal,
Die 't Heilig woord nooit schenden zal!

Als alverzorgeiid Opperwezen.

Hij leeft niet voor zich zelf alleen,
Door Jezus voetspoor na te treen,

Vindt hij zijn heil in 's broeders vreugde,
En stort een traan met hem die treurt,
En beeft bedrukten opgebeurd,

Daar hij met blijden zich verheugde.

In huis en hof, bij maag en vrind, —
In eiken kring is hij bemind;

Waar gul vermaak is ieders streving
Stemt hij tot schuldelooze vreugd,
't Gemoed van ouderdom en jeugd,

En is de ziel der zamenleving !

En zinkt de zon in 't westen neer,
En naakt het uur der ruste weer,

Dan knielt hij dankend voor den Vader !
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Hij slaat ïijn hart en wandel ga .
En smeekt ootmoedig om geua!

Doch juicht, ik kom den Hemel nader!

En met dien kinderlijken zin.
Zoo sluimert hij dan zachtkens in,

En zielsrust overschaauwt zijn sponde ;
Of hij op dons of stroohalm rust,
Geen wroeging kwelt zijn sluimerlust,

Hij is geen lage slaaf der zonde.

Wel hem, die 't waar genoegen zoekt,
Die door geen vaischen waan verldoekt',

Dat kiest tot doelwit van zijn streven,
Wat h«j hier slechts gebrekkig vindt,
Wil God hem eenmaal, als zijn kind1,

Om Jezus wil, volkomen geven!

Leeuwarden. A. v. S.


