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YOOSBËBE,

Zietdaar, waarde Friezen! den achtsten Jaargang van
den Frieschen Volks-Almanak. Ik hoop, dat deze, even
als de vorige Jaargangen, met toegenegenheid door u worde
ontvangen. Het strekt mij tot genoegen, van derzelver goe-
den ontvangst, van tijd tot tijd te worden verzekerd. Ben
Inzenders van Bijdragen zij onze dank toegehragt voor
hunne heusche medewerking, waardoor ik in staat gesteld
word, de uitgave van dit ons Jaarboekje te doen voortdu-
ren. Eenige Bijdragen konden uit gebrek aan ruimte niet
worden geplaatst, om welke reden intgelijks het Vervolg
van de verklaring der namen van eenige Steden , Grie-
tenijen en Dorpen in Friesland is achterwege gebleven. Ik
verzoek w, de volgende Drukfeilen in den vorigen Jaargang
te willen verbeteren: Bladz. 101, reg. 3 , staat zestiende,
in plaats van zeventiende Eeuw. Op bl. 103, reg. 2 1 ,
is achter : ten oosten van de kerk, uitgevallen: maar niet
ten westen van de kerk. Bl. 106 staat G. van B l o m ,
in plaats van: J . G. v a n B l o m ; en op bl. 122 , reg. 7 ,

leze men: in a l , voor: al ia .

A. WASSENBERGH.
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VERJAARDAGEN

VAN HET

KO1VIIKLIJE CESLlt'Mï,

Geb.
19 Januarjj. ANNA PAULOWNA, Koningin der Neder-

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

lFebruarjj. LOIÎISA AUGUSTA WILHELMINA AMALIA,

Prinses van Pruissen, Gemalin van Prins
Frederik 1808

19 Februari). WILLEM ALEXANDER PAUL FREDERIK L O -

DEWIJK , Prins van Oranje . . . . 1817
28Februarü. WILIEM FREDERIK KAREL , Prins der

Nederlanden 1797
8 April. WILHELMINA MARIE SOPHIE LOUISE ,

Dochter des Konings Î824
9 Mei. WILHELMINA FKEDEKIKA LOUISA CIIAR-

LOTTA MARIANNE , Gemalin van Prins

Albert van Pruissen 1810
13 Juny. WILLEM FREDERIK HENDRIK, derde Zoon

des Konings 1820
17 Junij. SOPHIA FREDERIKA MATHILDA , Prinses

van Wurtenberg, Gemalin van den Prins
van Oranje . 181^



Ö Juiy. WILHELMINA FREDERIKA ANNA ELIZABETH

MARIA , tweede Dochter van Prins Fre-
derik 1841

•2 Augustus. WILLEM ALEXANDER FREDERIK RONSTAN-

TIJN NIKOLAAS MICHAEL, tweede Zoon des

Konings 1818
o Augustus. WiLHELMiNA FREDERIKA ALEXANDRINA

ANNA LOUISA , Dochter van Prins Fre-

derik 1828
22 Augustus. WILLEM FREDERIK NIKOLAAS ALBERT ,

Zoon van Prins Frederik . . . . 1836
24 Augustus. Koning WILLBM FREDERIK , Graaf van

Nassau 1772
h September. WILLEM NIKOLAAS ALEXANDER FREDERIK

KAREL HENDRIK, Erf prins van Oranje 1840

6 December. WILLEM II. Koning der Nederlanden ,
Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog
van Luxemburg, enz., enz., enz. . 1792
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Het Koninkrijk der Nederlanden . . . . . . . 27
Na den afval van België 13



1»E JAARGETIJDEN.

De Lente begint den 21 Maart, 's morgens 6 uur 20 min.
De Zomer begint den 22 Junij, 's morgens 3 uur 18 min.
De Herfst begint den 23 September, 's avonds 5 uur 25 min.
De Winter begint den 22 December, 's voorin. 11 uur 5 min.

«UTATEftTEMFERS.

De eerste den 8 , 10 en 11 Maart.
De tweede dea 7 , 9 en 10 Junij.
De derde den 20, 22 en 23 September.
De vierde den 20, 22 en 23 December.

CHRONOLOGISCHE CIRKELS.

Het fiuldengetal 1. | De Roomsche Indictje . 1.
De Zonne-Cirkel 4. | De Epacta . . , . . . , , 30.

De Zondagsletter A.

BEWS.ECIELI.FKE FEESTDAGEN.

S e p t u a g e s i m a 1 2 F e b r u a r j j ,
K l e i n e V a s t e n a v o n d 2 6 F e b r u a r i j ,
A s c h d a g 1 M a a r t .
G r o o t e V a s t e n a v o n d . . . . . ,. . . . 5 M a a r t .
P a s c h e n 1 6 A p r i l .
C h r i s t u s H e m e l v a a r t . . . . . . . . 25 Mei.
Pinkster 4 Junij.
H. Drievuldigheid > , 11 Junij .
H. Sacramentsdag 15 Junij ,
Kruisverheffing . . . . . . . . . 14 Septemb.
Eerste Advent 3 Deccmb.

P c achterwinter of vleeschtijd duurt 9 weken.



.rOODSCHE FEESTDAGEN.

Hester (Vastendag) IS Maart.
Purim (de loting van Haman) . . . . 16 Maart.
Pascha, 15 April.
Pinkster 4 Junij.
De inneming van Jeruzalem . . . . . 16 Julij.
De verstoring van Jeruzalem 6 Augustus.
Nieuwjaar 25Sept.5604.
De moord van Gadaljah 27 Septemb.
De groote Verzoendag 4 October.
Loof huttenfeest 9 October.
Vreugde der Wet 17 October.
De vernieuwing des Tempels . . . . . 18 December.

B J I E U W E - M A A l V S - F E E S T E l t f .

Schebat 2 Jamiarij.
Adar 1 Februarij
Veadar 3 Maart.
Nisan 1 April.
Jair 1 Mei.
Sivan 30 Mei.
Thammuz 29 Junij.
Ab 28 Julij.
Ellal 27 Augustus,
Thiszri 25 Septemb.
Marchesvan 25 October.
Chislieuw 24 Novemb.
Thebeth . 24 December.

A2



EKIilPIEV.

In dit jaar ïullen 3 Eklipsen of verduisteringen op den
Aardbol kunnen gezien -worden; als: 2 van de Zon en 1
van de Maan; waarvan die van de Maan, alléén b\j ons
ïal kunnen gezien worden.

De eerste van de Zon , den 27 Junij, zijnde eene ring-
vormige verduistering , Mj ons onsigtbaar, maar is te zien
in Amerika en in de Stille en Atlantische Oceaan. . Het
begin der algemeene verduistering is naar onzen tijd ge-
rekend , des avonds te 4 ure 51 min. en het einde te 10
ure 30 min.

Be tweede van de Maan, 's naehts tusscben den 6 en
7 December, bij ons te sien, en in geheel Europa en
Afrika , het westelijke gedeelte van Azië en het oostelijke
gedeelte van Amerika. Bij ons is het begin den 6, 's
avonds te 11 ure 39 min. 84 sec.; het midden den 7 ,
's morgens te 0 ure 34 min. 11 sec. en het einde te 1
ure 28 min. 28 sec. Zullende de Maan 2§ duimen over
de zuidzijde verduisterd worden.

De derde van de Zon , den 21 December, bij ons ow-
zigtbaar f maar is te zien in het grootste gedeelte van
Azië en in eenige streken van Afrika en Nieuio-Holland.
In sommige streken wordt de Zon geheel verduisterd. Het
begin der algemeene verduistering is naar onzen tijd,
's morgens te 2 ure 53 min. en het einde te 8 ure 1 min.
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Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

Nieuwjaar. Hector van Bouricius gest. 1646
S. Deicama gestorven , 1558
H. Bouricius gest. te Franeker, 1636
Felle brand te Stavoren , 939
Begin van den harden winter van het jaar 1740
II. 3 Koningen. Overstrooming in Friesl. 1220
Galilei ontdekt de wachters van Jupiter 1610
le P. Epiph. Slavenh.b.d.Fransch.afgesch.l817
Koppermaandag. St. Juliaans vloed, 1164
Overstrooming in Friesland, 1610
Sibr. Lubbertus gestorven , 1625
Hero Ockinga gestorven , 1587
Het Admiraliteitshuis te Harlingen verbr.1771
Verbond van Leeuwarden met Arenberg 1567
2e P. Epiph. Pruisen tot eenKoningr. verh.1700
Marcellus vloed, 1219
Jacobus Voorda geboren te Harlingen, 1698
Willem V vertrekt naar Engeland, 1795
Reed m. m. paard en slede v. Stav. n.Enkh. 1740
Albert van Egmond door de Fricz.verslagenl 168 *
[go Galama vermoord te Bolsward , 1492
3e PostEpiphania. Henr. Schotanus gest. 1603
De Oldehoofster kerk ingestort, 1579
Willem I en andere Edel. door Alva inged. 1568
Willem II Graaf v. Holl. door de Friez. ged.1255
Commité van Herstel te Leeuwarden, 1796
Bern. Fullenius gestorven , 1657
Graaf Willem II door de Friezen verslagen 1256
¥ Post Epiphania. Unie van Utrecht, 1579
Munstersche vrede, 1648
T. van Aylva gestorven, 1703

den 8, 's avonds 8 uur 35 min. in de Ram.
l den 16, 's morgens 8 uur 51 min. in de Kreeft,
den 23 , 's morgens 1 uur 25 min. in de Schorp.

den30, 'smiddagsl2uur25min.indeWaterm.

Waterman, den 2 1 , op te 7 uur 54 min.,
'onder te 4 uur 6 min.
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Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

Cunerus Petri komt te Leeuwarden, 1570
Maria Lichtmis. Aardbeving in Nederlandl602
Graaf Willem valt bij HindelopeninFriesl. 1398
Watervloed, 1825
&Post Epiph. Het kasteel te Harl. overg. 1580
Sixtus Hemmema geboren, 1533
Burgwerd geplunderd, 1580
De R. K. Geestelijken verlaten Leeuward. 1580
Spanje verboden de kooph. met Nederl. 1599
Festus Hommius geboren , 1576
Herstel van de Representanten, 1796
Septuag. Prinses Anna Gouvernante gest. 1759
Willem III wordt koning van Engeland 1686
Juwsma-State te Wirdum verbrand, 1515
Cunerus Petri gestorven , 1580
Verschrikkelijke Watervloed , 1164
Storm en -watervloed in Friesland, 1230
J. M. Baljeé gestorven te Batavia , 1823
Sexag. J. Phocylides geboren te Holwerdl618
Overgave van Gorinchem aan de Bondgen.1814
Einde des strengen winters van 1838
Aanv. der sticht, v. h. Blokhuis teLeeirw. 1499
L. van Aitzema gestorven te 's Gravenhage 1669
G. Bertolf gestorven, 1528
S. Stijl geboren te Harlingen , 1731
KI. Vastenav. E. A.Borger geb. o. d. Jourel784
A. Ypeij gestorven te Leiden 1820
Zeeslag bij Portland , 1653

ig den 7 , 's avonds 4 uur 56 min. in de Stier.
g den 14, 's avonds 8 uur 33 min. in de Leeuw.
' den 2 1 , 's voorin. 11 uur 9 min. in de Schutt.

üscJim, den 19, op te 7 uur 4 min., onder
• te 4 uur 56 min.
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Zondag
Maandag
Diugsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

Aschdag. Sonoy neemt Stavoren in,
Gustaaf III vermoord door Ankarström ,
J. Huidekoper geboren te Berlikum,
Lalain te Leeuwarden ingehaald,
Gr. Vasten-av. C. Stapert gest. te Spiers,
R. Koopmans geboren ,
Edo Neuhusius gestorven,
Quat. Will. V geb. 1748; wordt Stadhoud.

1581
1792
1766
1578
1573
1770
1638
1766

Aanvang v. het schrikbewind in Frankrijkl793
Quatert. R. Dodonaeus gestorven ,
Quatertemper. Almenum verbrand,

1585
1515

Rem. De Graaf v. Oostervantbel. Stavoren 1398
Ulr. Huber geboren te Dokkum,
Karel II verklaart den Staten den oorlog,
Hendrik Casimir II gestorven,
Casper Robles gevangen genomen,
M. van Coehoorn gest. te 's Gravenhage,
H. Bosscha geboren te Leeuwarden,

1636
1665
1696
1577
1704
1755

Oculi. Gr. Pier overw. de Saksen bij Hoorn 1515
B. Bekker geboren te Metslawier,
Alva eischst den tienden penning,
Vlugt van Hugo de Groot uit Loevestein,
De Sociniancn uit Friesland verdreven,
S. J. Brugmans geboren te Franeker,
Maria Boodschap. Hendr. Casimir gestorv
Laet. Franek. begiftm. 200 morgenBildtl.
Prins Maurits verovert Geertruidenb.
Aardbeving op Java ,
tJarvZuijlv.MjeveltjGouv.v.Friesl.gest
Ontdekking van de Kaap de Goede Hoop
Arjen Roelofs geboren ,

M. woensdag den 1 , 's morgens 6 uur 26 min. in de V
R. donderdag den 9, 'smorgens lOuur. 12min. indeT
M. donderdag den 16, 'smorgens 6 uur 22 min. in de M
I. woensdag den 22, 's avonds 10 uur 57 min. in de Sch
M. vrijdag den 3 1 , 's morgens 0 uur 12 min. in de
i in den Ram, den 21, op en ond_. te 6.u. Nactitev.; Lont

1634
1569
1621
1662
1763
1696
1501
1593
1818
1840
1486
1754
ssch.
weel.
aagd.
atter.
rlam.
e ben,.
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Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen,

Briel door de Watergeuzen ingenomen, 1572
Jud. Eerste steen gel.v.h.Stadsh.teLeeuw. 1715
Hnbert Duifhuis geboren , 1581
Aardbeving in Nederland , 1640
C. F. van Sijtzama geboren te Leeuwardenl729
Lavoisier geguillotineerd, 1794
Het klooster te Aalzum verbrand, 1521
Aanslag op Sneek, 1492
Palm-Zondag. Maria Louisa gestorven 1765
Hugo de Groot geboren te Delft, 1583
Veldslag van Mont-Cassel , 1677
Dom. Balck geboren , 1684
Witte Donderd. Catharina deMedicisgcb. 1533
Goede Vrijd. Lodew. en Hendr.v.Nass. sn.1574
Willem I te Leeuwarden, 1581
Paschen. Willem I te Dillenburg geborenl533
Tw. Paasd. R. Jelgerhuis gest. te Amsterd.1806
E. W. Higt geboren te Dokkum, 1723
Lord Byron gestorven te Missolonghi, 1824
Eerste Klassis op het Heerenveen, 1631
Afkondiging van het twaalfjarig bestand 1609
Sjaardema-huiste Oppenhuizen verbrand ,1491
Quasimo0enitta.Mokkema-huist.Ecverbr.15OO
B. Eisma van der Bildt gestorven, 1831
Willem Karel Hendrik Friso wordt Stadh. 1747
Hevige brand te Bolsward, 1475
Jan van der Bildt gestorven te Franeker, 1791
Julius van Botnia gestorven , 1614
Dood van de Ruiter, 1676
Miserie. Landsd. te Stav.t. Karel d. Stoute 1470

den 7 , 's avonds 11 uur 29 min. in de Kreeft,
den 14, 's middags 2uur53min.indeWeegsch.
icn 21, 's middags 12uur48min.indeWaterm.
ag den 29, 's avonds 4 uur 42 min. in de Stier.
Stier, den 2 1 , op te 4 uur 57 min., onder te

7 uwr 3 min.
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MEI, BLOEIMAAliD.

Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

H. Schotanus geboren ,
Eerste bijeenkomst der Staten-Generaal
Verbond met Albert van Beijeren
A. M. Schuurman gestorven te Wieirwerd
Galama, Beijma en Bonga gevangen.

1549
1814
1399
1678
1567

Rome doorKarel V ingenomen en geplund.1527
Jiibilate.Aaasl. v. Will. Lodew. op Steenw.1592
Wiglc van Aytta gestorven,
Napoleon vertrekt naar Rusland,
Oproer der Wederdoopers te Amsterdam,
Arjen Roelofs gestorven te Hijum,
A. E. van Haren gestorven ,
W. B. van der Kooi geb. te Augustinusga,
Cantate. Overwinning op de ÏIoll. vloot,
Joh. Mulder geboren ,
C. Vitringa, Sr. geboren ,
Jan Corver gestorven,
Bolsward bemagtigd,
Willem III gestorven,
I. Douwama belegerd Dokkum
Vocem. Enkhuizen valt de Spanjaarden af
De Tempeliers uitgeroeid,
Graaf Adolf van Nassau sneuvelt,

1577
1812
1535
1828
1717
1768
1515
1769
1659
1716
1516
1702
1517
1572
1312
1568

Albertina Agnes gest. op het Oranjewoud 1696
Chr. Hemelv. H. Venema gest. te Leeuw.
Seherne Wybe doodgssehoten,
Willem Iï geboren,
Exaudi. Zeeslag bij Soulsbaij ,
Verdrag tusschen de Schiering.enVetkoop
0e Franschen in Hamburg ,
Willem Lodewijk gestorven,

1787
1482
1626
1672
1305
1813
1620

den 7 , 's morgens 8 uur 48 min. in de Leeuw,
den 13, 's avonds 10 uur 38 min.indeSchorp.

en 2 1 , 's morg. 4 uur 18 min. inde Waterman.
' den 29 , 's morgens 7 uur 18 min. in de Tweel.
celingen, den 2 2 , op te 4 uur 2 min, on-

der U 7 uur 58 min,
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avwij, ZOMERWAASÎD.
Dagen

der
Maand.

donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
tfaandag
Jingsdag

Woensdag
donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
tfaandag
Jingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag ,
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

K. maand
M. maanda
K. maanda
M. dingsd.

m in den i
8 uur

Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen..

lalama en Beyma te Brussel onthoofd.
lellius Faber de Bouma gestorven,

1568
1564

Carel V doet den eed als Graaf van Holland 1515
}inhster. Ricnk van Burmania gestorven ,

2ePinhst. Lodew. Napoleon tot kon. verk.
)e woudüeden door de Saksen verslagen,
}uat. Lodewijk XIV gekroond ,
3c Staten besluit, h. land ond. water te zett
Juaê.F .Uckes door de Schieringers verslag
^uatertemper. Peter de Groote geboren-,
ï . Briev. Bern. Fullenius Jr. gest. te Fran
Zeeslag bij NieuwpoorT,
Tacoba van Beijeren opgeligt ,
Nic. Ypeij gestorven te Franeker,
H. Sacram. Jul.vanBeijmagest.tcLeeuw

1645
1806
1498
1654
1672
1420
1672
1707
1653
1424
1785

.1598
DeHert. v. Brunsw. sneuv. bij Quatre-Bras 1815
jraaf Dirk V gestorven,
0e Franschen verslagen bij Waterloo,
Oude adel in Frankrijk afgeschaft,
Jac. Voorda gestorven.
Hooge Watervloed,
S. J. Brugmans gestorven teLeijden,
Johan van Hottinga gestorven ,
SU Jan Baptist. WillemGeorgeFrisogeb
F. Snip gestorven te Amsterdam,
Vcrb.der Vetk. vanOostergoo met Gron.
Gcorg. Coopmans geboren,
Gcorge van Saksen gehuldigd,
St. Petrus en Paulus. R. Dodonaeus gcb.
J. H. Nicuwold gestorven te Warrega ,

1091
1815
1790
1768
1574
1819
1604
.1685
1771
1491
1717
1504
1517
1812

»g den 5 , 's middags 2 uur 59 min. in de Maagd,
g den 12, 's morgens 7 uur 33 min. in de Schutt.
g den 19, 's avonds 8 uur 54 min. in de Visschen.
d. 27 , 's av. 7 u. 44 m. in de Kreeft. Zon-Ekl. onz.
Kreeft, de 22,. op te 3 uur 38 min., onder te
22 min. Langste dag; zomer begint.
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L.
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Dagen
der

Maand.

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

Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

Bavius Voorda geboren , 1729
Ernst Casimir bij Roermond doodgesohot. 1632
Parijs door de Bondgenooten ingenomen 1815
W. van Haren, de dichter, gest. teBrussell768
H. Bonifac.FestusHommiusgest.teLeid. 1642
Johanncs Huss verbrand, 1415
Monnum. van Gijsb. Jac. ingew. teBoIsw. 1823
Leeuwarden ingen. door Sehouwenburg, 1498
Bavius Voorda gestorven, 1799
Willem I vermoord, 1584
Balth. Bekker gestorven, 1698
Acre door de Kruisvaarders bemagtigd 1191
C. Munster geboren te Leeuwarden , 1614
Joan Willem Friso verdr. bij denMoerdijkl711
P. Tiara geboren , 1516
Lieuwe Fons gestorven , 1500
Hendrik Casimir I gestorven , 1640
G. Cammingha beleend met Leeuwarden, 1399
T. Jonghama te Bolsward gestorven, 1479
Albrecht van Saksen komt in Friesland, 1499
Zaltbommel doorde Franscheningenomenl672
Albr. v. Saksen gehuld, d. Sneek en Bolsw. 1499
Frans van Brederode gevangen genomen , 1489
Het Hof van Friesland ingesteld , 1499
St. Jacobus. Bier-oproer te Leeuwarden, 1487
Sicco Liauckama gestorven , 1553
Felle brand te Leeuwarden, 1842
Het eerste Engelsche dagblad uitgegeven 1588
[nwijding der Akademie van Franeker, 1585
Landing der Engelschen op Walcheren, 1809
Vrede te Breda , 1667

K.. dingsdag den 4 , 's avonds 7 uur 26 min.indeWeegsch.
M. dingsdag den 11, 's avonds 5 uur 29 min. in de Stecnb.
K. woensdag den 19 , 'snamiddags 2 uur 2 min. in deRam.
M. donderdag den 27;'s morgens 6 uur 6 min. in de Leeuw.
n in . den Leeuw, den 23 , op te 4 uur 2 min.. onder te

1 uur 58 min. Hondsdagen beginnen den 19.
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AVGUSITVSI, OOCJSTMAAJ8B.
X>agen

der
Maand.

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

Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

J. van Heemstede slotvoogd te Stavoren , 1409
Hert. Albrecht. v. Saxen komt op het Bildt 1499
Ernst Casimir wordt Stadhouder,
Joan Willem Friso geboren ,
Slag bij Doggersbank ,
fjerk Hiddes geboren te Sexbierum,
Willem Fredcrik gestorven ,
Overwinning bij Hasselt,
VI. Lijcklama à Nijeholt gestorven ,
jadso Coopmans gestorven,
Veldslag bij Senef,

1620
1687
1781
1622
1613
1831
1625
1810
1674

Huldiging vanHertog Albrecht v.Beijerenl398
Mexico door Ferdinand Cortes veroverd,
Veldslag van St. Denis ,
Maria Hcmelv* De Geldersen, bez. Bolsw.
j . Schotanus à Steringa geb. te Schingen,
Joh. Bongakomt metdeGeuzeninFriesl.
Slag op de Menaldumer Mieden ,
Honsd. eind. Fred. Hend. neemt Grol in
Moord der De Witten,
ïïartjesdag. Zeeslag bij Kijkduin ,
ï. Jongama verslagen bij Schoterzijl,
inwijding der Akademie te Groningen,
St.Bartholomeus. Parijsche Bloedbruiloft
0 proer te Brussel,
leldendood van Douwe Aukes,
bombardement van Algiers ,

Epe Douwes-huis te Eernsum verbrand,
Gevecht bij Schotcrzijl,
Willem V te Leeuwarden ,
De Kroonprins wordt Veldmaarschalk ,

1521
1678
1516
1603
1572
1397
1627
1672
1673
1397
1614
1572
1830
1652
1816
1516
1396
1777
1831

K. -woensdag, den 2 , 's avonds 11 uur 50 min. inde Schorp.
M. donderdag den 10 , 'smorg S. uur 18min.indcWaterm.
K. vrijdag den 18, 's morgens? uur 13 min. in de Stier.
M. vrijdag den 25 , 's namiddags 2 uur 59 min. in de Maagd.
ft in de Maagä, den 24, op te 4 uur 57 min. , onder-

te 7 uier 3 min, Hovüsdagcn eindigen äcn 13,
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der
JlfaancL

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

Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

Willein IV geboren te Leeuwarden,
0 . Z. van Haren gestorven te Wolvega,
Dood van Cromwell,
Const. Huijgcns geboren te 's Gravenhage,
Rinse Koopmans gestorven ,
Beeldenstorm te Leeuwarden,
Folk. Snip geboren te Dokkum,
Herman Cannegieter gestorven ,
Mon. v Baljée in het St. Weesh. te Leeuw
Graaf Jan I gestorven te Haarlem ,
Zeeslag bij Hinlopcn ,
Prins Frederik ge-wond bij Wenvick ,
Felle brand te Sneek ,
Kruisverh. Wigle v. Aytta in hechten.gen.
Jelmer Sijtzama-huis te Warns belegerd,
F. Sjaarda-huiste Abb. d.D.T.Hettingav.
Ger. Agricola gestorven te Franeker,
Aardbeving in Nederland,
Will. Lodewijk slaat Verdugo bij Tolbert
Quatert. Sicco van Goslinga gestorven,
SL Mattheus. Keizer Karel gestorven,
Quatert. Clemens XIV (Ganganelli) gest.
Quat. Burg Wijbe Sakes te Leeuw, onth
Joan de Witt geboren te Dordrecht,
Ev. Wassenbergh geboren te Lekkum ,
Stavoren door de Friezen overrompeld,
J. P. van der Bildt geb. te Vrouwenpar.
G. van Burmania gestorven te Fer.werd ,
St. Michiel. Ferd. VII Kon. v. Spanje gest
's Lands galei de Noodweer vergaan,

1711
1779
16S8
1596
1826
1566
1733
1804

.1835
1299
1491
1793
1456
1576
1494
1490
1598
1692
1593
1731
1558
1774
1516
1625
1742
1421
1709
1602
1833
1807

Ei vrijdag den 1, 's morgens S uur 46 min. in de Schutter.
M. vrijdag den 8 , 's avonds 7 uur 21 min. in de Visschen.
K. zaturdag den 16, 's avonds 11 uur 36 min. in de Tweel.
M. zaturdag den23,'savondsll uurl6min.mdeWeegscb,
K. zaturdag den 30,'snamiddags2uur33min.indeSteenb.
n in de Weegschaal) df,n23, open onder te 6 vur. Nacht

evening ; Herfst begint.
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OCTOSJSn, WIJNIIAA1VD.
Dagen

der
Maand.

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

Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

Juw Jongama bemagtigt Bolsward ,
Philips v. Marnix uit de gevangenis ontsl.
Fenna Mastenbroek gestorven te Sneek,
B. Eisma van der Bildt geb. te Franeker,
3. Schotanus gestorven te Leiden ,

1494
1574
1826
1753
1652

Nederlaag der Engelscben inNoordhollandl799
îton. Will. I doet afst. van den Ned. troon 1840
Douwe Galama onthoofd te Franeker,
Oproer te Leeuwarden,
St. Victor. P. Brantsma geb. te Dokkum,
De Sneekers bij Barra-huis verslagen,
Bar. van SijUama ben. tot Gouv. v.Friesl.
De nye fenne bel. aan Doeke Hemmema,
Hevige storm in Holland,
Fred. Louisa Wilhelm, te's Gravcnh. gest.

1501
1578
1751
1492
1840
1503
1508
1819

Graaf Willem Lodewijk wordt stadhouder 1584"
Albrecht van Saksen vertrekt uit Friesland
Lodewijk XIV herr. het Edict van Nantes
Bar. v. Sijtzama aanv. zijne funct. als Gouv.
B. G. Fumerius geboren te Leeuwarden ,
Willem Fred. door een pistoolsch. gest.
Willem IV gestorven te 's Gravenhage,
Hans van Wijckel gestorven,
De vrede te Aken geteckend,
Gr. Willem van Roggendorf komt inFriesl
De Fricz.doen staande den eed aan Phillips
Bombardement van Antwerpen,
Groote Pier gestorven te Sneck,
Sim. enJud. Aartshert. Matth. verl. d. Ned
Kapt.Gaillardwreedelijkverm.teLeuven
Begin der Hervorming,

1499
1685
1840
1542
1664-
1751
1659
1748
1517
1555
1830
1520

.1581
1830
1517

M. zondag den 8 , 'svoormiddags 11 uur40 min.indeRam.
K. maandag den 16 , 's namiddags 2 uur 23 min. in de Kreeft.
M. maandag den 23, 's morgens 7 uur 59 min. in de Weegsch.
K. maandag den 30, 's morgens 3 uur 6 min. in de Waterm.
n in den Schorpioen, den 24, op te 7 wttr 3 min., on-

der tt 4 uur 57 min.
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WO F ÆM BEU, SiLAGTMJLASTI».
Da<jfe«

der

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zatupdag
Zondag
Maandag
üingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zâturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zâturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zâturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag

M. dingsda

Feestdagen en Geschiedkundige Berinneriwgm.

Alle Heiligen. Allerheiligen vloed , 1570
A He Zielen. V. Winsemius g&st. te Franekerl644
D. Hamerster geboren,
Hevige storm in Friesland,
Storm en Watervloed,
Cijnthia Lenige geboren te Makkum,
ff. fFiMe&roráws.Watervlocd in Friesland
DeFriesche Schutt. vertr. n. 's Hertogenb.
Sixt Amama gestorven te Franeker,
Luther geboren,
St.Martinus. Boeke Martena gestorven,
Een Russisch fregat strandt bij Ameland,
Het Blokhuis te Leeuwarden afgebrand,
Willem III geboren,
De Kozakken te Leeuwarden,
G. Mockema en J. Herjuwsma onthoofd,
J. H. Nieuwold geboren te Gerkesklooster,
Elennenberg doet Stcernvijk beschieten,
Verschrikkelijke overstrooming,

1689
1519
1675
1755
793

1830
1629
1483
1605
1838
1754
1650
1813
1512
1737
1580
1421

f. van Broekhuizen geboren te Amsterdam 1694
Stormvloed in Friesland,
îraaf Jan van Nassau geboren f

^atharina-vloed,
De Gelderschen bemagtigen Sneek?
0. H. Guijot geboren,
De Gelderschen nemen Bolsward in,
tntogt van Koning Willem II te Amsterd
inhuldiging van Wiilem II te Amsterdam,
3rkaan in de Nederlanden,
St.Andreas. Komst van Willem I in Neder!

g den 7 's morgens 5 uur 45 min. in de

1776
1535
1516
1514
1753
1514
184»
1840
1836
.1813

Stier.
£. woensdag den 15, 's morgens 2 uur 57 min. in de Leeuw.
M. dingsdag den 21, 's avonds 5 uur 57 min. in de Schorp.
K. dingsdag den 28, 's avonds7 uur 32 min.indeVisschen.
n in den Schutter, 'den 2 3 , op te 7 uur 58 min., on-

der te 4 « i r 2 min.
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JOMCJSMBEM, wmnmtMAAwn.
Dagen

der
Maand.

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

Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

Moord der Spanjaarden te Naarden ,
slag bij Austerlitz ,
Le Adv. Ev. Wassenb. gest. te Franeker,
S„G. Juckema van Burmania gestorven
Watervloed,
St. Niholaas. Koning Willem II geboren
3on Jan tot vijand des lands verklaard .
Maria Ontvang. Storm e. watervl. i. Vriesl
S. Beijma verbrandt Ege Aylva-huis,
2e Adv. Luther verbrandt de Pausel. Bul,
jroote Pier neemt een koggeschip ,
Hertog Albrecht van Beijeren gestorven,
Foeke Sjoerds gestorven te Oosternijkerk
Doorbr. tusseben Stavoren en Enkhuizen
J. Hoppers gestorven te Madrid,
Ecbtscheid. tusseb. Napoleon en Josephine
3" Advent. Munt te Brugge geopend,
Vertrek van Aylva,
Ubbo Emmius gestorven,
Quai. Joan Maurits van Nassau gestorven
H. Thomas. Geweld, overstroom, inFriesl
Quatert. Lalaing komt te Groningen ,

1572
1805
1826
1720
1665
1792
1577
1703
1485
1520
1515
1404
1770
1285
1576
1809
1487-
1573
1625
1679

806
1576

Quat. Overgave der Citadel van Antwerpen 1832
46 Advent. Ernst Casimir geboren ,
Christus Geboorte. Kersvloed ,
Tweede Kersdag. Kersvloed,
St. Joh. De maarsch. v. Luxemb. k. inHoll
Inwijding van het Atheneum te Franeker
Bonga te Vilvoorden onthoofd,

1573
1717
1277
.1572
1815
1568

Aanslag van Juw Jongama op Leeuwarden 1496
Herm. Boerhave geb. te Voorhout, 166»

M. donderdag den 7 , 's morgens 0 uur 24 min. in deTweel.
K. donderdag den 14, 's namiddags 1 uur 17min. indeMaagd.
M. donderdag den 2 1 , 'smorgens 5 uur 32 min. in de Schutt.
K. donderdag den28, 'snamiddags3uurl6min.indeRam.

?tt in den Steenbok, den 22 , op te 8 uur 22 min. ,wder
U 3 vwr 38 mfw. Kortttt dag ; winter begint.



JAARMARKTEN EN KERMISSEN,
IN DE PROVINCIE

VRIESLAND.

Akkrum, 1 Augustus jaarmarkt.
Anjutn, S Augustus j .
Anna {St.) Parochie, 23 Mei, j . paardem. en beestemarkt.
Arum, 4 Junij j .
Baard, 24 Junij j .
Balk, 12 April j . — 1 November b
Ballum, 24 Junij j .
Beetgum, 15 October j .
Beetsterzwaag, 3 Mei j . p.. en b. — 4 Oct. j .p. b . en v.
Berlikum, 27 en 28 April j . p. en b . — 12 Oct. p. en b.
Bergum, IS Mei j . — 18 September j . p. en b.
Blesse, 16 Mei j . p. en b. — 3 October p. en b.
Bolsward, 27 April b. — 24 Aug. j . — 26 Aug. p. —

26 Oct. b.
Bozum. 24 Augustus j .
Buitenpost, 2 Augustus j . en p. — 2 , 9 en 16 Nov* b.
Dokkum, 8 Mei b. — 12 Junij j . — 6 November b.
Bragten, 31 Mei j . en b. — 25 Oct. j . — 26 Oct. p.
Drogeham, 9 Mei b. — 27 September b. én p.
Dronrijp, 1 Mei b. — 24 Junjj j .
Eernsum, 20 Augustus j .
Ferwerd, 11 Mei j .
Ferwoude, 4 Junij j .
Franeker, 11 Mei b. 26 Julij j . — 20 October varkens-

markt. — 6, 13 en 20 November b.
B



daast, 20 Augustus j .
Gorrcdijk, 1 Mei j . — 30 October j .
Grouw , 19 October b.
Hallum, 2 November j .
Harig, 11 Junij j .
Harlingen, 26 Junîj j . — 11 November vark. en b.
Heeg, 18 October j .
Heerenveen, 29 April b. — 4 Junij j . — 6, 13en 20 Mei

b. — 29 Junij b. — 20 Julij b. vark. schapem. en p. —
17 Aug., 21 September, 4 , 11 en 18 November b.

Ilêmelum, 28 Mei j .
Hindelopen, 5 Mei en 22 October b .
Hollum, 12 September j . p . en veulm.
Holwerd, 15 en 16 September b. en p. — 17 Sept. j .
Huins, 13; Augustus j .
Huizura, 5 Junij j .
Hijlaard, 17 Augustus j .
Jacobi (St.) Parochie, 30 Julij j .
Johannisga, (St.) 5 Junij j .
Jorwerd, 20 September j .
Jcmre. 18 Mei j . en ieder maandag in Mei b. — 28 Sept. b, —

28 Septemb. p. —« ieder maandag in October en Nov.
p . b. en varkensm.

Kimswerë, 13 Augustus j .
Kollum, 12 en 13 April j . en p. --- 24 April veem.'—

6, 13 en 20 November b.
Koudum, 10 Mei veem. — 6 Junij j . — 24 Oct. veem.
Kubaard, S Junij j .
Langweer, 31 Augustus j .
Zeeuwarden, 25 en 26 April p. — 12 July j . —14 Sept. p.



Lemmer, 26 April b. — 19 Junij j . -v- 20 Oct. b.
Lioessens, 9 December j .
Lippenhuizen, 1 Mei j . en b. — 3 October b,
Makkinga, 2 Mei en 19 September b.
Maklcum, 11 Junij j .
Mantgum, 3 Augustus j .
Marssum, 2 Mei b. — 10 September j .
Menaldum, 12 Augustus j .
Midlum, 18 April j .
Minnertsga, 1 September j .
Molkioerum, 18 April j .
Munnekeburen, 17 November b.
Nes, 4 Junij j .
Nes en Ballum, 2b Junij j .
Nikolaasga, (St.) 11 Junij j .
Noordwolde, 30 Augustus j . en p.
Oldeberkoop, 26 Mei j . en 6 September b. en p.
Oldeboorn, 11 Junij j .
Oldemirdum, 8 April en 18 Juny j .
OosterUerum, 27 Junij j .
Oosterlittens, 5 September j .
Oostermeer, 19 Junij j . — 23 September b. en p.
Oosterwicrum, 11 en 12 Junij p.
Oosterwoläe, 9 Mei en 4 September b.
Oosterzee, 19 Junij p.
Ootmarswm, 13 December j .
Oiwfe Bildtzijl, 6 Augustus j .
Oude Schoot, 14 April en 5 Junij b, en p.
Parrega, 4 Junij j .
Pvïïgjwm, 14 Mei j . •

B 2



Poppingaieür, i October j .
Rauiverd, 6 September j .
Men, 28 en 29 Augustus p.
Rinsumageest, 1 September j .
Roordahuizum, 4 September \.
Rottevalle, 10 Mei j . en b.
Schiermonnihoog, 4 Junij j .
Sloten, 21 en 22 September j .
Slijltenburg, 17 April j .
Sneek, 2 Mei b. — 8 Augustus j . — 31 October b.
Sonde!, 30 Julij j .
Stavoren, 5 October j .
Steggerden, 27 April j . p. en b. — 17 Aug. j . en p.
Stiens, 3 Mei j . p. en b.
Surhuisterveen, 16 Mei en 18 October j«
Surig, 9 April j .
Terhorne, 31 Augustus j .
Ternaard, 24 Augustus j .
Tjum, 6 Mei b.
Tjummarum, 6 Junij j .
Teenwouden, 8 Mei en 23 October \.
Vrouweribuurt, 20 Augustus j .
Warns, 24 Junij j .
Warrega, 5 Junij j .
Weidum, 15 Augustus j .
Wierum, 26 Junij j .
WildemarM, 6 Mei b. — 13 Mei p. — 17 Aug. j . e n b .
Winsum, 4 en 5 Junij j .
Wirdwm, 8 Augustus j .
Witmarsum, 2 Mei b. — 6 Augustus j .



Wolvega, 10 Mei j . — 17 Sept. j . en p. — 19 Oct. b.
Wommels, 4 September j .

Workum, 8 Mei b. — 8 September p.
Woudsend, 11 October j .
Wijclcel, 5 Junij j .
TM, 5 Juiuj en 28 October j .

o » n B
VAN HET

AFVAREN DER TREKSCHUITEN.

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

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

Van Leeuwarden naar Bolsward, des morgens te 9 en
des namiddags te 4 ure, en bovendien des vrijdags nog
te 1 ure; van den 1 December tot den 1 Maart alleen
des morgens te 9 ure, en [des vrijdags bovendien des
namiddags te 1 en 3 ure.

Van Bolsward naar Leeuwarden, des morgens te 9 en
des namiddags te 4 ure, des dingsdags morgens te 4 in
plaats van 9 en des vrijdags morgens te 3 e.n te 9 ure.
Van den 1 December tot den 1 Maart alleen des mor-
gens te 9 ure; doch des donderdags namiddags ook Ie
4 ure en des vrijdags morgens te 3 ure.

Van Leeuwarden naar Franoher, des morgens te & w»



9 u re , des namiddags te 1 en 4 ure; doch van den 1
December 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 voor-
middags te 11 en des namiddags te 5 uur; bovendien
des vrijdags morgens te 4 ure een extra schip en alsdan
te 7 in plaats van te 8 ure, des voormiddags te 11 en
des avonds te 5 ure. Van den 1 December tot den 1
April des morgens te 8 , des voormiddags te 11 en des
namiddags te 4 ure; en des vrijdags morgens ook te 5 ure.

Van Leeuwarden naar Sneek, des morgens te 4 en 9,
des namiddags te 1 en 4 ure. Van den 1 December tot
den 1 Maart des morgens te 9 , des namiddags te 4 en
des dingsdags morgens te 4 ure. De vijf koemarktdagen
beginnende met den laatsten dingsdag in October, des
morgens te 3 ure.

Van Sneek naar Leeuwarden, des morgens te 4 en 9,
des middags te 12 en des namiddags te 4 ure. Van den
1 December tot den 1 Maart des morgens te 9 en des
namiddags te 4 , en des vrijdags morgens te 4 ure. De
vijf koemarktdagen des namiddags te 3 ure.

Van Franeker naar Harlingen, alle dagen, des mor-
gens te 7 en 9 , des namiddags te 1, 4 en 7 ure en des
maandags middags te 12 ure ; gedurende de "wintermaan-
den des morgens te 7 en 9 , des middags te 12, des na-
middags te 2 en des avonds te 5 ure, en des maandags
namiddags te 1 in plaats van te 12 ure.

Van Harlingen naar Franeker, des morgens te 9, des
namiddags te 1 , 4 en des avonds te 7 ure, en des maan-
dags morgens te 7 ure; in de -wintermaanden des namiii'
dags te 1 en des avonds te 5 ure, en des maandags

, morgens te 8 in plaats van te 7 ure.
Van Harlingen naar Dokkum, des morgens te 9 ure.
Van Dokkum naar Harlingen, des morgens te 8 ure.
Van Bolsward naar Workum, des morgens te 6 en 9,

des vrijdags te 8 en des zaturdags te 5 ure; in Novem-
ber des morgens te 6 en 9 en des Vrijdags te 8 ure.
Van den 1 December tot den 28 Februari) des morgens



te 6 ure. Het geheele jaar alle namiddagen te 2 en des
avonds te 6 ure; doch des zaturdags namiddags te 2 en
des avonds te 5 ure.

Van Workum naar Bolsward, des namiddags te 1 en
des avonds te 6 ure; van den 1 November tot den 1
December des namiddags te 1 en des avonds te 5 ure;
van den 1 December tot den 28 Februarij des namid-
dags te 1 en vrijdags bovendien des avonds te 5 ure ,
alsmede het geheele jaar des morgens te 6 en 10; doch
des donderdags te 6 en 8 ure.

Van Workum naar Makkum, alle dagen, des namid-
dags te 2 ure, heen en terug, behalven des zaturdags.

Van Leeuwarden naar Hallum, maandags , dingsdags,
woensdags en zaturdags, namiddags te 3 en vrijdags na-
middags te 2 en 4 ure.

Van Hallum naar Leeuwarden , des maandags, dingsdags,
woensdags en zaturdags morgens ten 7 , en des vrijdags
morgens te S en 7 ure, des donderdags morgen te9 ure.

Van Leeuwarden naar Bokkum, des morgens te S en
9, des middags te 12s«n des namiddags te 4 ure; van
den 1 April tot den 1 September des morgens te 4 ure.

Van Bokkum naar Leeuwarden, des morgens te 5 en
9 , des middags te 12 en des namiddags te 4 ure; van
den 1 April tot den 1 October des morgens te 8 uur, het
geheele jaar doordes morgens om 5 en vrijdags 4 en 6 ure.

Van Bokkum naar Kollum, van den 1 April tot den
1 September des morgens te 8 en des namiddags te 4
ure, vervolgens het geheele jaar door des morgens te 9
en des namiddags te 4 ure, behalve zondags.

Van Kollum naar Bokkum, het geheele jaar (uitgezon-
derd zondags) des morgens te 9 en des nademiddags te
1 ure.

Van Bokkum naar Strobos, in Maart des morgens te
S en 9, en des namiddags te 1 ure; van den 1 April
tot den 1 September des morgens te 5 en 8 , en des na-
middags te 1 ure; van den 1 September tot den 1 No-
vember des morgens te 5 en 9 , en des namiddags te 1
ure; van den 1 November tot den 1 Maart des morgens
te 9 'en fles nademiddags te 1 ure.
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Van Stróbos naar Dokkum, in Maart des morgens te
10, des middags te 12 en des avonds te 5 ure; van den
1 April tot den 1 September des morgens te 8 des mid-
dags te 12 en des avonds te 5 ure; van den 1 September
tot den laatsten October des morgens te 10, des middags
te 12 en des avonds te 5 ure; van den 1 November tot
den 1 Maart des middags te 12 en des avonds te 5 ure;
doch moeten aldaar wachten tot dat de schepen van Gro-
ningen aangekomen zijn.

Van Strobos naar Groningen, van den 15 Februarij tot
dèn 1 Maart des morgens te, 8 , des namiddags te 12 en
4 ure; van den 1 Maart tot den 1 April des morgens
te 4 en 8, des middags te 12 en des namiddags te 4
ure; van den 1 April tot den 1 September des morgens
te 4 , 8 en 1 1 , en des namiddags te 4 ure; van den 1
September tot den 1 November des morgens te 4 en 8 ,
des middags te 12 en des namiddags te 4 uur; in No-
vember des morgens te 8 , des middags te 12 en des na-
middags te 4 ure; van den 1 December tot den 15 Fe-
bruarij des morgens te 8 en des middags te 12 ure.

HET AFVAREN DER VOORNAAMSTE

Veer- en Vrachtschepen.

Van Leeuwarden op
Aalzum bij de Hoeksterpoort, vrijdag 12 uur.
Akkerwoude op de Nieuweburen, letter K, no. 195, vrij-

dag 12 uur.
Akkrum op de Tuinen, A 191, vrijdag 12 uur.
Amsterdam aan den steiger bij de Tuinsterpoort brug,

woensdag en zaturdag; van St. Nicolaas tot St. Pieter
alleen zaturdags.



Ânjum bij de Hoeksterpoort, A 59, vrijdag 11 uur.
Anna Parochie ($t.) op de Kelders, H 29, vrijdag 1§ uur.
Augustinusga op de Tuinen, A 248, vrijdag 12 uur.
Augsbuur met Kollum.
Baard bij de Deinumer Zuipmarkt, F 25, vrijdag 2 uur.
BaMeveen op de Tuinen, A 2 i 3 , vrijdag 12 uur.
Balk over de Kelders, C 15 , vrijdag 11 uur.
Bartlehiem bij de dubbele Pijp, K 3 , vrijdag 2 uur.
Beers op de breedzijde van de Nieuwestad, E 27, vrij-

dag 2 uur.
Beetgum op de Deinumer Zuipmarkt, F 2 1 , vrijdag 2 uur.
Beetgwnermolen op de breedzijde van de Nieuwestad, E

42, vrijdag 1 uur.
Beetsterzwaag op het Vliet, L 59, vrijdag 11 § uur.
Bergum op de Tuinen, A 256, dingsd. en vrijd. 12 uur.
Bergumer Nieuwstad op de Tuinen, A 253, vrijd. 12 uur.
Berliium bij de Wæze, G 283, dingsd. te 1 en vrijd. 2 uur.
Birdaard bij de Waag, vrijdag 1 | uur.
Birdaard aan de Wanswerdersijde bij de Waag, vrijdag

1 uur.
Blcssum op de Vleeschmarkt, F 17, vrijdag 2 uur.
Blija bij de Amclandspijp, K. 9 , vrijdag 1 uur.
Boorribergùm met Smatlenie.
Bozum op de breedzijde van de Nieuwestad. E 11, vrij-

dag 1 uur.
Boxum op de breedzijde van de Nieuwestad, E 15, vrij-

dag 2 uur.
Brantgum bij de Hoeksterpoort, K 173, vrijdag 12 uur.
Britswerd op de Vleeschmarkt, F 2 , vrijdag 12 uur.
Britsum op de Vleeschmarkt, F 5, vrijdag 1 uur.
Buitenpost, bij de Sacramentsstraat, K 18, vrijdag 12 uur.
Burum aan de Nieuwe Kaai bij de Tuinsterpoort, vrijdag

12 uur.
Dantumawoude bij de dubbele Pijp, A 7 8 , vrijdag 12 uur.
Deernsum bij de Deinumer Zuipmarkt. F 27 , vrijdag 1

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

dag 2 uur.
Dragten op de Tuinen, B 67, dingsd. 11 en vrijd. 12uur.
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Driezum aan de dubbele Pijp, A 67, vrijdag 12 uur.
Drogeham voor de Sacramentstraat, l j w 2 , vrijdag 12 uur.
Dronrijp op de Nieuwestad, E 73 en 74, dingsdag 1

uur en vrijdag 1 en 3 uur.
Ee bij de Hoeksterpoort, K 179, vrijdag 1 uur.
Eernsum op het Vliet, L 57 , vrijdag 12 uur.
Eestrum bij de Meervischbanken, I 339, vrijdag 12 uur.
Egum, met Idaard.
Elslo met Gorredijk.
Engelum op de Nieuwestad, E 20, vrijdag 1 uur.
Engwierum tusschen de dubbele Pijp en Hoeksterpoort,

vrijdag 12 uur.
Enkhuizen op het groot Schavenek, nn en dan; doch

goederen kunnen met Ylst verzonden worden.
Ferwerd bij de dubbele Pijp, A 72 , dingsdag 12 en

vrijdag 1* uur.
Finlium bij de Amelandspijp, K 10, vrijdag 12 uur.
Follegaarsterbrug met Lemmer.
Franjeburen met Engelum.
Garijp op de Tuinen, A 244, vrijdag 1 uur.
Genum over de Kelders, C 1 1 , vrijdag 2 uur.
Giekerk op de Nieuweburen, K 184, vrijdag 1 uur.
Gorredijk op de Tuinen, A 199, dingsdag 11 en vrij-

dag 12 uur.
Groninger Opeinde met Surhuisterveen.
Groningen aan de nieuwe Kaai bij de Tuinster poort,

zaturdag 12 uur.
Grouw op de Tuinen, B 88, woensdag en vrijdag 1 uur.
Hallumer-heereweg en Hallumer-hoek bij de Vischmarkt,

B. 12, vrijdag 12 uur.
Hantum en Hantumhuizen tusschen de dubbele Pijp en

Hoeksterpoort, K 177, vrijdag 12 uur.
Hardcgarijp bij de Vischmarkt, A 266, vrijdag 12 uur.
Haslterhorne met Joure.
Haulerwijk met Balikeveen.
Heeg op de Wæze, C 274, vrijdag 11 uur.
Heerenveen op de Tuinen, maandag 10 en dingsdag, don-

derdag en vrijdag 12 uur.
JJommerls niet Ilceg.
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Huis ter Noord bij de Meelbrug, A 258, vrijdag 12 uur;
Hijlaard op de Nieuwestad, E 18, vrijdag 2 uur.
Hindelopen met Stavoren op de Tweebaksmarkt, C 67,

vrijdag 12 uur.
Holwerd bij de dubbele Pijp , R 6 , dingsdag en vrijd. 12 uur.
Hoogebeintum bij de dubbele Pijp, A 70, vrijdag 1 uur.
Hoornbrug met Dronrijp.
Huins op de Nieuwestad, E 3 1 , vrijdag 2 uur.
Hvjum over de Koornmarkt, B 14, vrijdag 12 uur.
Idaard op de Wæze, D 43 , vrijdag 1 uur.
Idskenhuizem met Langwecr.
Ieslum met Genum.
Jacobi Parochie (St.) op de Kelders, H 3 5 , vrijdag 1 uur.
Janum met Genum.
Jansga {St.) met Heerenveen.
Jellum op de Nieuwestad, E 47, vrijdag 2 uur.
Jelsum bij de Tontjepijp, G 2 , vrijdag 12 uur.
Jorwerd op de Nieuwestad, E 35, vrijdag 3 uur.
J&ure op de Tuinen, B 85 , dingsdag 11 en vrijdag 12 uur ;

van den 6 December tot den 5 Maart alleen vrijdags.
Jousenburen bij de Brol, B 27, vrijdag 1 uur.
Jouswier met Metzlawier.
Jutrijp met Oosterzee.
Kampen, Deventer en Zutphen nu en dan.
Knijpe met Heerenveen.
Kollum bij de Vischmarkt, I 338, vrijdag 12 uur.
Kollumerzwaag met Westeinde.
Kooten en Kootstertille met Drogeham.
Kornjum op de Kelders, H 33, vrijdag 12 uur.
Kortehem met Hindelopen.
Korte- en Langeztoaag met Gorredijk.
Kouduin met Hindelopen.
Langweer bij de Paardepijp, D 48, vrijdag 11 uur.
Leije bij de Vischmarkt, I 3 , vrijdag 12 uur.
Lemmer op de Nieuwestad voor het veerhuis dingsdag

morgen 9 en vrijdag avond 9 uur; van den 12 No-
vember tot den 12 Febntarij alleen vrijdags.

Lichlaard met Blija.
Lwésens bij de Hocksterpoorl, vrijdag 11 uur,
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Lippenhuizen met Gorredijk. - i
Lucens met Minnertsga. /
Lutkewolde met Kollum.
JLutkeioierum met Rieri.
Makkinga met Gorredijk.
Makkuni bij de Kettingbrug, G. 7 , vrijdag 12 uur.
Mantgum op de Nieuwestad, E 7 , vrijdag 1 uur.
Marrum tusschen de Amelands en de dubbele Pijp, K 8 ,

dingsdag 12 en vrijdag 1 uur.
Marrumer Heereweg over de Kelders, B 2 8 , vrijdag 1 uur.
Marssum op de Nieuwestad, E 49, woensdag 1 en vrij-

dag 2 uur.
Menaldwn op de Nicuwestad, E 3 3 , dingsdag en vrij-

dag lf uur.
Metzlawier bij de Hocksterpoort, K 176, vrijdag 11 uur
Mildarn met Heerenveen.
Minnertsga bij de Brnl, C 17, vrijdag 12 uur.
Morra bij de Hoeksterpoorl, A 6 5 , vrijdag 11 uur.
Munnekezijl met Burum.
Murmerwoude met Akkerwoude.
Nes Terhorne met Äkkrum.
Nikolaasga (St.) met Langiceer.
Nieuwe Bildtdijk bij de Koornmarkt, I 10, vrijd. 12 uur.
Nieuwe Bildtzijl bij de Koornmarkt , 1 4 , vrijdag 12 uur.
Noordwolde met Gorredijk.
Noordend bij Wijtgaard op de Wæze, D 44, vrijdag

1 uur.
Nijkcrk bij de Hoeksteipoort, A 11, vrijdag 11 uur.
Nijeuiier bij de Hoekstcrpoort, niet geregeld.
Oenkerlt, bij de Meelbrug, A 260, dingsdag 12 en vrij-

dag 1 uur.
Oldeberlcoop met Gorredijk.
Oldeloorn op de Tuinen, B 8 1 , vrijdag 12 uur.
Olterterp met Smallen'w.
Ontank met Bartlehiem.
Oosterend op de Vleeschmarkl, F 10, vrijdag 3 uur.
Oosterlittens op de Deinumer Zuipmarkt, F 2 i , vrijdag

1 uur; van December tot Maart, wanneer er geen B»Is-
warder schip vaart, 4 uur.
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Oostermeer op de Tuinen, A 215, vrijdag 12 uur.
Oosterwierum op de Nieuwestad, E 12, vrijdag \\ uur.
Oosterwolde met Gorredijk.
Oosterzee op het Noordvliet, M 5 , vrijdag 12 uur.
Opeinde op het Noordvliet, M 3 , vrijdag 12 uur.
Oudega in Smallingerland op de Tuinen, B 7 3 , vrijd. 12 uur.
Oude- en Nieuwehaske met Heerenveen.
Oude Bildtdijk onder St. Anna over de Koornmarkt, B

17, vrijdag 12 uur.
Oude Bildtzijl bij de Koornmarkt, B 5 , vrijdag 12 uur.
OudJcerli bij de Amelandspijp, A 80, dingsdag 12 en vrij-

dag 2 uur,
Oudwoude met Huis ter Noord.
Parrega met Workum.
Pietersbierum met Sexbierwm.
Poppingaioier op de Vleeschmarkt by de Langepijp,

E 7, vrijdag 1 uur.
Raard in Westdongeradccl op de Nieuweburen, K 184,

vrijdag 2 uur.
Raard of Rauwerd over de Waag, G 11, vrijdag 1 uur.
Rien op de Vleeschmarkt, F 12, vrijdag 1 uur.
Rinsumageest bij de Amelandspijp, K. 13, dingsdag en

vrijdag 2 uur.
Roodkerk op de Nieuweburen, K 197, vrijdag 1 uur.
Roordahuizum op de Wæze, D 42, vrijdag 1 uur.
Rotterdam op de Grachtswal maandags, neemt mede na

Haarlem, Leijden, 's Hage, Delft, Gouda, Dordrecht,
Schiedam, enz.

Rottevalle op de Tuinen, A 220, vrijdag 12 uur.
Rijperkerk op de Nieuweburen, K 186, vrijdag 1 uur.
Seharnegoutum met SneeTi.
Schoot met Heerenveen.
Sexbierwm op groot Schavenek, E 86, vrijd. namidd. 2 uur.
Sloten over de Kelders, C 14, vrijdag 11 uur.
Smallenie op de Tuinen, B 65 , dingsdag en vrijdag

12 uur.
Stavoren met Hindelopen.
Stiens bij de Amelandspijp, K 1 1 , dingsdag en vrijd. 2 uur.
Strobos op het Vliet, L 6 1 , vrijdag 12 uur.
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Suameer op de Tuinen bij de Meelbrug, A 253,) vrijdag
12 uur.

Suawoude op de Turfmarkt, B 63 , vrijdag 1 uur.
Surhuisterveen op de Tuinen, A 251, vrijdag 12 uur.
Surhuizum met Augustinusga.
Swichum op de Wæze, D 44, vrijdag 2 uur»
Taeltezijl met Sloten.
Terhorne met Ahlirum.
Ternaard bij de Hoeksterpoort, A 54, vrijdag 12 uur.
Tcroele met Langiceer.
Tersool op de Vleeschmarkt, F 4 , vrijdag 1 uur.
Tietjerlt met Hardegarijp.
Tjerkgaast met Sloten.
Tjumrnarum bij de Ducomartenapijp, E 50, vrijd. 1 uur.
Twijzel tusschen de Vischmarkt en Amelandspijp, I 334,

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

1§ uur.
Vreterp met BaMeveen.
Valom bij de Meelbrug, A 259, vrijdag 12 uur.
Veenklooster met Huis ter Noord.
Veenwouden bij de Amelandspijp, A 90, vrijdag 12 uur.
Veenwoudsterwal bij de Amelandspijp , A 91 , vrijd. 12 uur.
Visvliet met Bwrum.
Vrouwenbuurt over de Koornmarkt, I 8, vrijdag 12 uur.
Waaxens met Holwerd.
Wanswerd bij de Tontjepijp, vrijdag 12 uur.
Warrega op de Tuinen, A 201, dingsdag te 1 en vrijdag

2 uur.
Wartena op de Tuinen, B 9 1 , dingsdag en vrijdag 1 uur.
Weidum op de Nieirwestad, E 29, dingsd. en vrijd. 2 uur.
Welle met Heerenveen.
Westergeest met Huis ter Noord.
Westeinde bij de Amelandspijp, K 16, vrijda;g 12 uur.
Wier op de Deinumer Zuipmarkt, F 29, vrijdag 12 uur,
Wierwm tusschen de Vischmarkt en Amelandspijp , A263 ,

vrijdag 12 uur.
Winswm op de Nieuwestad, E 22, vrijdag 2 uur.
Wirdvm op de Wæze, G 25, vrijdag 1 uur.



15

Wolvega op de Wæze, 1) 40 , vrijdag 11.
Wommels op de Deinumer Zuipmarkt, F 22. vrijd. 3 uur,
Workum bij de KeUingbrug, G 4 , vrijdag 12 uur.
Woudsend bij de Brol, G 22, vrijdag 11 uur.
Wijckel niet Sloten.
Wijns met Bartlehiem.
Wijtgaard op de Wæze, D 4 1 , vrijdag 1 uur.
Ylst bij de Langepijp, G 13 , vrijdag 3 uur.
Zaandam bij de Tuinsterpoort, niet geregeld.
Zuidhoek onder Vrouwenbuurt bij de Vischmarkt, B 22,

vrijdag 12 uur.
Zteartveen met Groningen.
Zwolle aan de nieuwe Kaai bij de Tuinsterpoort vrijdag

2 uur, alleen van den 1 April tot den 6 December.
Van Bolswavd op

Joure alle morgens 8 uur; neemt vrijdags mede naar Hee-
renveen.

Lemmer vrijdag morgen 10 uur.
Makkum alle morgens te 8 en middags 2, uur.

Van Dókkum op
Amsterdam vrijdags, en terug woensdag telkens om de

veertien dagen.
Smeek donderdag namiddag 4 uur.

Van Franeker op
Sneek alle morgens 10 uur.

Van Harlingen op
Amsterdam alle dagen, uitgezonderd van den 12 Novem-

ber tot den 12 Februari], alsdan driemaal in de week,
des dingsdags, donderdags en zaturdags, zijnde de uren
van afvaren de volgende:
van den 1 Januarij tot den 1 April alle morg. te 9 uur.

1 tot den 16 April te 6 uur.
16 April tot den 1 Mei te S | uur.
1 tot den 16 Mei te 5 uur.

16 Mei tot den 1 Junij te 4§ uur.
1 Junij tot den 1 Augustus te 4 uur.
1 tot den 16 Augustus te 4f uur.

1-6 Augustus tot den 1 September te 5 uur,
1 tot den 16 September te 5 | uur.

»
))
))
»
»
»
»

»
))
»
»
»
»
»
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van den 16 September tot den 1 October te 6 uur. )
» » 1 October tot den 1 Januarij te 9 uur.

Bohwarâ maandags, -woensdags en zaturdags te i l uur.
Groningen om de veertien dagen, donderdags middag»

12 uur.
Makkurn woensdags te 12 en zaturdags te 11 uur.
Workum, woensdag te 11 uur.
Achlum woensdags te 1 uur.
Arum woensdag te 1 uur.
Kimswerd woensdags te 1 uur.
Minnertsga woensdags te 1 uur.
Oosterbierum woensdags te 1 uur.
Pieterslierum woensdags te 1 uur.
Pingjum "woensdags te 1 uur.
Sexbierum woensdags te 1 uur.
Tjummárum woensdags te 1 uur.

Van Heerenveen op
Amsterdam vrijdags 4 uur.
Groningen zaturdags 12 uur.
Leeuwarden maandags en donderdags 9 uur, dingâdajf»

en zaturdags 12 uur.
Zwolle dingsdags morgens 11 uur om de veertien dagen.

Van Hindelopen op
Amsterdam vrpags morgens 9 uur en terug maandags

avonds.
Van de Lemmer op

Amsterdam alle avonden 8 uur, na het aankomen der
Postwagens; doch van den 12 November tot den 12 Fe-
bruarij dingsdags, donderdags en zaturdags.

Enlthuixen en Kampen dingsdags en zaturdags avonds 8
uur, van den 12 November tot den 12 Februarij alleen
zaturdags.

{stromingen zondags, dingsdags, donderdags en zaturdags,
terstond na de aankomst van den Beurtman op Am-
sterdam; doch van den 12 November tot denl2Febni7
arij zondags niet.

Workum dingsdag 10 uur.
Van Sneefc op

Amsterdam dingsdags, donderdags en xaturdags avonds 10
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uur; van St. Nicolaas tot Kerstijd dingsdags en zaturdags
en van Kerstijd tot 15 Februarij alleen dingsdag.

Bolsward des morgens 7 en des nademiddags 2 uur en
donderdags morgens te 5 uur.

Dnldium woensdags morgens met het opengaan der poort.
Enlihuizen dingsdags avonds 7 uur.
Franeker maandags, woensdags en vrijdags morgens 10

uur.
Groningen dingsdags en vrijdags 12 uur.
Harlingen maandags, woensdags en vrijdags des morgens

10 uur.
Lemmer maandags, woensdags, donderdags, vrijdags en

zaturdags des morgens 10 en des dingsdags morgens
11 uur; van den 12 Nov. tot 15 Februarij des dings-
dags , donderdags en zaturdags.

Joure des morgens 8 en des namiddags 2 uur.
Kuinder en Blohzijl dingsdags middags 12 uur.
Langwccr dingsdags namiddags 3 en vrijdags 2 uur.
Oldemarkt dingsdags namiddags 2 uur.
Rotterdam woensdags voormiddags 11 uur.
Steenwijk dingsdags middags 1 uur.
Workum dingsdags en vrijdags 12 uur ; van den 5 Dec.

tot den 1 Maart alleen dingsdags.
Woudsend dingsdags en vrijdags des namiddags 2 uur.
Ylst alle dagen des namiddags 2 uur , behalven Zondags.
Zwol woensdags morgens, 10 uur.
Balk dingsdags voormiddags.
Dragten »
Gorredijk. »
Heeg »
Heerenveen »
Hindelopen »
Koudum »
Máhkum, »
Sloten »
Stavoren »

Van Stavoren, op
Amsterdam vrijdags morgens te 9 uur en terug maandags

avonds. . .
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Van Worltwm op )
Enlihuizen en Amsterdam dingsdags, vrijdags en zatur-

dags 9 uur; doch van den 4 December tot den 1 Maart
alleen vrijdags morgens 9 uur.

Leeuwarden donderdags morgens 6 uur.
Salie vrijdags namiddags 2 uur en van Balk op WorTiUm

vrijdags morgens 4 uur.
Hindelopen dingsdags, donderdags en zalurdags des mor-

gens 8 uur en van Hindel&pen op Woricum maandags,
woensdags en vrijdags morgens.

Joure woensdags middags 1 en vrijdags middags 12 uur.
en van de Joure op WorJtupi dingsdag en zaturdags
10 uur.

Koudum maandags en vrijdags namiddags 2 uur en
van Koudum op Worltum maandags en vrijdags mor-
gens 7 uur.

Lemmer maandags middags 12 uur.
Sneeli maandags en donderdags middags 12 uur, van den

4 December tol den 1 Maari alleen maandags.
Gaast vrijdags voormiddags.
Hemelum »
Moïkwerum »
Warns »

Van Harlingen naar Amsterdam,

F R I S 0.

' Van Harlingen zondags, woensdags en vrijdags des
morgens 8 uur.

Van Amsterdam dingsdags, donderdags en zaturdags.
De BARGK, in Correspondentie met de Stoomboot, ver-

trekt een uur na de aankomst der Boot van Harlingen
naar Leeuwarden en des morgens 4 uur terug.
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Van de Lemmer naar Amsterdam.

W I L L E M I L

Van Amsterdam des morgens 7 uur en terug.
Van de Lemmer des namiddags 2 uur.

Van de Lemmer, Sneek en Joure.

W I L L E M I EN Lt. ADMIRAAL TJERK HIDDES.

Dagelijks op nader in de Dagbladen aan te kondigen
uren.

Van de Lemmer op Groningen in Correspondentie met
de ijzeren Jaagschuit van Sncek op Leeuwarden, zal a l -
mede nadere aankondiging geschieden.

POSTKANTOOR TE LEEUWARDEN.

Het Kantoor in de Beijerstraat is dagelijks geopend;
voor het aanteekerien en frankeren der brieven, gelijk
mede voor de geldverzendingen, van des morgens 10 tot
12, des namiddags van 4 tot 4§ en des avonds van 7 tot
9 uur; met uitzondering nogtans, dat 's namiddags en
's avonds geene • geldverzendingen worden aangenomen of
uitbetaald. Op zon- en feestdagen is het Kantoor alleen
des middags van 12 tot 1 uur geopend. De Brievenbus
aan het Postkantoor, voor brieven naar Holland, Overijs-
sel, Gelderland, Groningen en Ooslvriesland, gelijk mode
naar buitenlands, aan geene gedwongenefrankering onder-
hevig, -wordt voor de laatstemaal geledigd des avonds te
9 | ure, en de Brievenbus geplaatst voor hel huis van
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Burgerlijk en Militair arrest, des namiddags te 4 en des
avonds te 9 ure, de brieven voor Harlingen en Franelier
moeten niet later dan des avonds 5 uren in de Brievenbus
aan het Postkantoor bezorgd worden.

De afgifte der brieven geschiedt des avonds een halfuur
na de aankomst van den Hollandschen Post.

"Uren van aankomst en vertrek der
verschillende Posten.

De Hollandsche Post komt te Leeuwarden des avonds ten
4 | uur aan, en vertrekt van daar des avonds ten 10 ure,
Irnsum ten 11J ure des avonds passerende en te Heeren-
veen ten 1 ure des morgens aankomende, van waar de-
zelve ten l ï ure verder gaat.

Van Leeuwarden naar Groningen ten 10J ure des avonds,
en aankomst ten 84 ure des morgens; van Groningen naar
Leeuwarden ten 11 ure des morgens en aankomst ten h\
des avonds.

Van Leeuwarden naar Dolütum ten 3 ure des morgens,
en aankomst ten 7 ure; van Bolclcum naar Leeuwarden ten
5 ure des avonds en aankomst ten 9 ure.

Van Leeuwarden naar Harlingen ten 5 | ure des avonds,
passerende Franelier ten 6 ure. 53 minuten, en aanko-
mende te Harlingen ten 7 | ure; van Harlingen naar Leeu-
warden ten 6 | ure des avonds, passerende ten 7 ure, 20
minuten Franelier, en arriverende ten 9 ure te Leeu-
warden.

Van Harlingen naar MaMum ten 5 ure des morgens,
en aankomst ten 8 ure; van Malïkum naar Harlingen des
namiddags te 3 ure, en aankomst ten 6 ure.

Van Irnsum naar SneeÈ ten 3§ ure des nademiddags en
aankomst ten S | uur; van Sneelc naar Irnsum ten 8 | ure
des avonds, en aankomst ten l i | ure.

Van Sneelî naar Leeuwarden ten 5 ure des avonds, en
aankomst ten 9J ure; van Leeuwarden naar Sneelc te lOf
ure des avonds, en aankomst ten 3 ure des morgens.

Van Sneeli naar Bolsward ten 3f ure des morgens, en
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aankomst ten 6 ure; van Bolsward naar Sneelt ten 2 ure
des avonds, en aankomst ten 4 | ure.

Van Bolsward naar Worltum ten 6 ure des morgens
en aankomst ten 8 ure; van Worlium naar Bolsioard ten
12 ure des middags, en aankomst ten 2 ure des namiddags.

Van Heerenveen naar de Gorredijlc ten 4 ure des mor-
gens , en aankomst ten 7 ure; van Gorredijk naar Hee-
renveen ten l'0-§ ure des morgens, en aankomst ten 1§
ure des namiddags.

Van Heerenveen naar 't Huis ter Heide ten 1§ ure des
morgens, en aankomst ten 4§ ure; van 't Huis ter Heide
naar Heerenveen ten iOJ ure des morgens, en aankomen-
de ten 1 | ure des namiddags.

Van 't Huis ter Heide naar de Lemmer ten 4 | ure des
morgens, en aankomst ten 6 | ure; van de Lemmer naar
't Huis ter Heide ten 8 | ure des morgens, en aankomst
ten 10§ ure.

Bijzondere bepalingen.

1. Het is verboden, Goud of Zilver in 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 à 2 Centen
per vel, onder kruisbanden, in het Koningrijk verzonden
worden.

3. Brieven, welke gefrankeerd moeten worden, bijden
enkelen brief, voor:
Engeland, 30 Centen.
Spanje, Portugal, 95 Centen.
Denemarken, Zweden, Noorwegen, 50 Centen.
Oostenrijk, Turkije, 50 Centen.
Oostenrijks Italië, aan deze zijde van de rivier de 'Po,

55 Centen.
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Italië, aan gene zijâe ïan de Po, SO Centen.
4. De aangetcekende Brieven en Geldartikelen moeten

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

3; De Brieven worden aan het Postkantoor niet uit-
gedeeld, maar door de Biïcvenbestellers aan de huizen
rondgebragt, uitgezonderd die, welke aangeteekend of
aan eenige civiele of militaire Autoriteiten geadresseerd
zijn.

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

7. Diegenen , welke certig onderrigt verlangen of re-
clames ten aanzien van de dienst mogten hebben, kun-
nen zich vervoegen aau het Kantoor; dewijl de Directie
trachten zal, het Publiek in alles te voldoen en de gere-
gelde Correspondentie zoo veel mogelijk te bevorderen.

HET VERTREKKEN DER

Diligences f Vrachtwagens en

Postboden.

Van Leeuwarden op Zwol alle dagen, rijdt af voor het
.Logement de nieuwe Doelen, bij L. BEUGBLAAR, des mor-
gens 8 | uur.

Van Leeuwarden op Groningen alle morgens 7 uur;
doch van den 1 Or.tober tot den 1 April des morgens 9
uur; rijdt af voor het Logement de Posthoorn; bij E. VAN
OER WAL.

Van Leeuwarden op Groningen en terug van den 1
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Maart tot den 1 Mei des middags 12 uur; van den 1
Mei tot den 1 September des namiddags 3 uur; van den
1 September tot den 1 November des middags 12 uur;
rijdt af voor het Logement het Wapen van Vriesland, bij
C. WlTTEVEEN, Cz.

Van Groningen op Leeuwarden, des morgens 6 uur;
doch van den 1 Óctober tot den 1 April des morgens
9 uur.

Van Leeuwarden op Heerenveen dingsdags en vrijdags
namiddags 4 uur.

Van Heerenveen op Leeuwarden dingsdags en vrijdags
morgens 5§ uur.

Van de Joure naar Leeuwarden des vrijd. morg. 5 | uur.
Van Leeuwarden op de Joure des vrijd. namidd. 3 uur.

POSTBODEN.

Voor de Grietenij Baarderadeel.

Alle middagen 12 uur in het Lands Welvaren, behalve
des zondags.

Voor Tietjerksteradeel.

Naar Hardegarijp, Bergum, Suameer en Garijp des
middags 1 uur, bij den Bakker FBANTZEN op de Tuinen,
door de Bergumer Schippers.

Naar Bergum, des morgens 8 uur, bij den Kastelein
ZILSTRA bij de Hoeksterpoort.

Voor 't Bildt.

Maandag, woensdag en vrijdag briefverzending en pak-
jes, neemt ook passagiers mede; — in ' ' Klein Wagentje
bij de Vrouwenpoort, des namiddags 2 uur.

Voor Leeuwarderadeel.

Naar Jelswm, Cornjum, Britsum, Stiens, Finkum en
Oude Leije alle dagen, des namiddags 2 uur in het Klein
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Wagentje bij de Vrouwenpoort. Neemt, bij gesloten wa-
ter, ook vrachtgoederen mede.

Voor Menaldumadeel.

Engelum , Beetgumerrnolen, Bectgum, Dijksterhuixen en
Marssum, dingsdag en vrijdag 2 uur, in het Klein Wa-
gentje bij de Vrouwenpoort.

Foor Ferwerderadeel.

Ferwerd en Hallum alle dagen, des middags 1 uur,
bij P. MORRA in de Gouden Wagen.

Van Dolilium naar
Bornwerd, Foudgum, Brantgum, Waaxens, Holwerd,

Blija en het eiland Ameland, bijkans alle dagen; doch
vast des maandags, woensdags en zaturdags 3 uur, bn'
PETRUS SUCRMANS bij de Aalsumerpoort.

Nijewier, Nijlcerli, Metslawier, Morra, Ee, Oostrum,
Paesens, liet eiland Schiermonniltoog en de Nieuwe Zijlen,
alle dagen, des morgens 8 uur, bij PETRUS SUURMANS bij
de Aalsumerpoort.

Driesum, Damwoude, Ahlcerwoude en Rinsumageest is
er alle dagen gelegenheid bij de "Wed. MEIJER, bij de
Woudpoort, des morgens 9 uur.
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ijOtJTOuste van C^j^vfotmtfe
EN TEVENS

SCHOOLOPZIENER».

De Edel Groot Achtbare Heer Mr. W. W. BOMA,
Lid van het Collegie van H. H. Gedeputeerde Sta-
ten van Friesland, Voorzitter, en Mr. U. A. EVERTSZ ,
Schoolopziener van het 5e School District, vice
Voorzitter.

i" School District. Mr. J. D. van der Plaats, te Leeuwarden,
J. du Saar, te Harlingen.
M. Martens, te Holwerd.
N. Nieuwbuur Ferf, te Bergwm.
Mr. U. A. Evertsz, te Heerenveen.
Tijdelijk door den Schoolopziener van

het 5e School District.
J. J. Wassenaar, te Joure.
H. Amersfoordt, te Sneek.
J. H. Behrns, te Franeker.

H. Amersfoordt, Schoolopziener van het 8e School
District en Secretaris der Kommissie.

Plaatselijke Schoolkommissiën.
Leeuwarden.

Mr. J. D. van der Plaats, Mr. C. J. van der Veen,
Jhr. Mr. H. M. Speelman Wobma, Mr. A Ype\j.

Fránelter;
L. W. de Grient Dreus, Mr. F . de Greve, W, A. Enschede,

Mr. A. Telting, J. H. Behrns,
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»

»
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Harlingen.
D. P. Farret, Mr. P. Deketh, H. E. van Yzendijk, J. du

Saar, T. Terpstra Noijon, M. A. Jentink.

Sneek.
H. Amcrsfoordt.

Bohward.
J. van der Vegt, H. J. Lycklarna à Ngeholt, W. van

Hulst ,t Mr. J. Haitsma Muiier.

Dohhum.
P, K. Schonegevel, Mr. A. van Slootcn, P. A. C. Hugen-

holtz, H. Husscm, D. Cannegieter, J. van Kuyk.

Dames-Commissie van toezigt over
de Stedelijke Bewaarschool

te Leeuwarden,
Mevr. de Wed. Driessen, geb. Gr. van Limburg Styrum,

Mevr. Nieuwold, geb. Lulofs, Mevr. Ottema, gcb. van
Heukelom, Mevr. Spree, geb. Dibbitz, Mcjufvr. Su-
ringar, Mevr. de Wal, geb. Deketh.

Standplaatsen der Onderwijzers in
ieder School District.

l e SCHOOL DISTRICT.
Stad Leeuwarden.

STAJiDPL.
Leeuwarden.
(binn.deSt.)

NAMEN DEB ONDERWIJZERS.

F. H. Diemer.

G. Folkertsma.

SOORTj, VAN SCHOOL.

Openb. leSt.armes.
v. Meisjes.

» 2e St. armes.
v. Jongens.
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STANDPL.

Leeuwarden.
(binn.deSt.)

3

Op het Ylitt.
OldeGalileën.
(binn. deSt.)

Leeuwarden,

»
»

»
»
»
»
»
»
»

NAMEN DER ONDERWIJZERS. SOORT VAN SCHOOI»

A. Wcber.
W. Leeuwcs.
W. P. Broekman.
E. Boschloo.

P. Burggraaff.

N. J. Singels.

J. E. F. Vermehr.

II. J. Beizeit.
A. van der Heide.
H. J. Sporre.
J. L. Lion.
S. D. Postma.
S. Vlictstra.
E. van der Zeef, Wed,

» 3eSt.armes.
» l e tusschs.
» 2° »
» St. burgers,

v. Jongens.
» St. burgers.

v. Meisjes.
» St. Fr. kosts.

v. j.Heeren.
» St. Fr. kosts.

v. j . Jui'vr.
Bijzondere school.

»
Bijzondere school.

»
St. tusschenschooï.

»
St. Bewaarschool.

Overberg.

Onderwijzers te
Leeuwarden.

J. T. van der Meij.

A. Meetcr, Az.
T. IJ. Gadsonidcs.
3. Westendorp.
K. Moezelaar.
J. M. J. Pantekoek.
H. Zoll.
J. H. A Roder.
A. Eisnia.
G. J. Melzelaar.
I. Lion.
Y. Tulp.

Bijzonder ondcrw.
der l e ld. in het
Huis van Rcclusie
en Tuchtiging.
Iluisondcrwijzers

l in de vakken van
I het lager onderw.

\ln de Wiskunde.

>In vreemde talen.

1)2
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STANDPL.
Britsum.
Goutum.
Huizum.
Hijum.
Jelsutn.
Cornjum,
LeTikum.
Leije, geh.
on. Finkum.

Stiens.
Swichum.
Wlrdum.

St. An. Par.
»

Nieuwe
Büdtdijk.

Vr. Parochie.
OudeBildt-

zijl.
St. Jac. Par.
Aan de West-

hoek.
» Oosthoek.

Bolsward.

»

Harlingen.

Openbare scholen.

Grietenij Lecuwarderadeel.
NAMEN DER ONDERWIJZERS. 1 SOORT VAN SCHOOL.

H. de Vries.
J. J. van Buren.
P. A. Meeter.
A. J. Hohverda.
J. M. Wildeboer.
J. C. Ritsma.
R. ï . Veldstra.
G. P. Sijtsema.

R. K. de Jong, Kz.
S. T. Tjaarda.
E. de Haan.

Grietenij Het Bildt.
G. van der Velde.
A. van der "Wal.
F. B. van der Feen.

A. J. van der Wal.
A. Koopmans.

W. de Jong.
P. J. de Jong.

R. G. Kuiken.

Openbare school.
Bijschool.
Bijschool van Sint
Anna Parochie.

Openbare schooi.
Bijschool van Vrou-

wen Parochie.
Openbare school.
Bijschool van Sint
Jacóbi Parochie,

2" SCHOOL DISTRICT.

Stad Bohivard,
W. A. Baars.
F. Koppeîman.
H. M. Ament.
H. W. Germeraad.

Stad Harlingen.
D. Sebes,

Opcnb. Fr. school*
»

» Ned. »
» Fr. »

Openb. Fr., Engels,
en Hoogd. school,
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STANDPL.
Harlingen.

»
»

»

»

Almenum.
Wijnaldum.
Pietersbierum
Sexbierum.
Oosterbierum
Tjummarum.

L Minnertsga.

Arum.
Burgwerd en

Hartwerd.
Dedgum en

Greonterp.
Exmorra en
Allingaicier.

Ferwoude.
| Gaast.

Hiehtum.
Kimswerd.
Kornwerd.

r Lollum
Makkwm.
Makikum.

Parrega en
Hieslum.

Pingjum.
•f Schettens

Schraarü.

NAMEN DER ONDERWIJZER».
S. L. Brug.
G. Havemans.
M. Ringers.

G. M. Groenewegen,
(geb. Jansen.)

J . R. Gongrijp.

Grietenij Barradeel.
D. S. Hollinga.
ï . van der Meulen.
F. U. Lourensz.
S. 0 . Kiestra.
E. K. Wetteratrw.
K. de Zee.
C. K. Wetterauw.

Grietenij Wonseradee]
A. Meeter, Pz.
J. S. Grcidanus.

J. L. van der Maan.

W. J. Hempel.

G. A. Baars.
W. Hengst.
S. T. Jarigsma.
J. Zeven.
G. W. Wezel.
R. Reitsma.
J. R. Fockens, l e klasse.
J. R. Lamminga, 2' en

3e klasse.
J . G. Hempel.

P. A. Visser.

800RT VAN SCHOOL.
Openb. Ned. school.
Öpenb. tusschensch.
Openbare Arm- en

Weeshuis school.
Openbare Fransche

Meisjes school.
Bijzondere school

der 2e klasse.

Openbare scholen.

^Openbare scholen.

J. Gerkema. /
G. A. Langhout.
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STANOPL.
Tjerhwerd.
Wümarssum.

Wons en
Engwier.

Zurich.

Esumazijl.
VuJhc.
Engwierwm.
Oostrwn en
Jouwswier.

Aalsum met
de streek.

Ânjum.
Lioessens.
Morra.
Metslawier.
Nijawier.
Nijkerk.
Paescns.
Wctsens.

Dokkum.
»

»

Holwerâ.
Waaxens.
Foudgvm.
Bremtgiim.
Hiaure.
Hantum.
ffantumhuis.

NAMEN DER ONDERWIJZERS.
P. J. Aitema.
H. Rodmers van WijiH"

gaarden.
G. Kuipers.

J. A. de Bruin.

SOORT VAN SCHOOL.

Openbare scholen.

3e SCHOOL DISTRICT.
Grietenij Oostdongeradeel.
3. 3. Laskewits. "
G. Berg.
H. G. Veldman,
J. Zuidema, Pz.

J. E. Hoekstra.

T. J. Buma.
Vakant.
II. Blom.
K. van Otten.
A. H. Blom.
T. J. Sijbenga.
J. J. Sikkema.

'Openbare scholen.

G. A. Veendorp. ""

Stad Dokkum.
M. Pruim.
J. H. Jansen.
W. Pannenborg.
E. H. Rcidsma.

1° Ned. en Fr. sch.

j : s e h ; 0 1 } Nederd
Stads armeschool.

Grietenij Westdongeradeeî.
11. W. Smidt.
J. IL Holwerda.
G, K. Holwerda.
H. de Vries.
II. Beetsma.
K. Stelma.
R. J. Beetsma.

'Openbare scholen.
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STANBPL.
Ternaard.
Wierwm.
Nes.
Bornwerd en

Betterwird.
Raard.

Hallum.
Hoogebeintum
Wanswerd.
Blija
Genum en

Jtsluiii.
Lichtaard.
Verwerd.

* Marrum en
Nijkerk.

Hollum.
Ballum.
Nes.
Buren.

Schiermon. \

Augustinusga
Buitenpost.
Drogeh. c a
Gerkeskl.
Kootcn.
Rottevalle.
Surhuist.
Swhuizum.
Optunjzel.

NAMEN DER ONDERWIJZERS.] >OOBT VAN

J. J. Schippers. "j
K. Radersma. , {
J. R. Beetsma. l „ ,
J. J. Pelmulder. (Openbare

]S. R. Poort. J

Grietenjj Fenoerderadeel.
L. H. F. Chaillet.
T, P. van der Ploeg.
J. G. Meijer.
H. Ferwerda.
S. Bakker.

B. Klazinga.
R. Clewits.
J. J. de Vries.

Openbare

Eiland Ameland.
J. W. Bosch. ]

F: Ä fOpenbare

G. W. Wiebenga. J
Eiland Schiermonnikoog.

M. J. Füntler. | Openbare

¥ SCHOOL DISTRICT.
Grietenij Achtkarspelen.

W. 0 . Nieuwstra. ^
. . . Leopold.
H. J. Posthuis.
J. Broers.
J. F. Jansma.
E. Mulders.
B. Schüzer.
S. M. van der Velde.
J. R. Kuipers.

•Openbare

SCHOOI..

scholen

scholen

scholen

scbool.

scholen
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STANDPL.
AMerwoude.
Birdaard.
Dantumaw.
Driesum.
Rinsumag.
Veenvouden.
Zwaagw.

Grietenij Dantumadeel.
NAMEN DER ONDERWIJZERS. | SOORT VAN SCHOOI.

S. Feenstra.
Vakant.
K. Kuipers.
T. R. Beerda. Openbare scholen.
M. Agema.
G. Huizinga.
E. J. Conradi.

Augsbunrt
(Lutjew.)

Burum.
Koll. weste.

» oosteind.
Kollumers.
Munnekez.

, Oudivoude.
Westergeest.

Bergum.
Ecrnewoude.
Eestrum.
Garijp.
Giekerk,
Hardegarijp,
Oenlcerh.
Oostermeer.
Oudherh.
Rijperltcrlt.
Suamcer.
Suawoude,

" Tietjerk.
Witveen,
Wijns.

Gersloot,
Zunjeierd.

Grietenij Kollumerland en NUuwkruisland.

Openbare scholen.

T. H. van Teijens.

J. Klamer.
J. Buma.
S. Clewits.
J. T. Beerda.
J. Koops.
A. L. Stienstra.
H. T. van Teijens.
Grietenij Tietjerksteradeel
H. Y. Bosma.
K. Hijlkema.
P. Hijlkama.
S. Teijema.
S. D. Wijbenga.
Y. R. Huizinga.
T. J. van der Bij.
J. R. van Koten.
S. J. Faber.
H. Veltman.
T. F. Fennema.
J. B. Schüzer.
P. W. Jongbloed.

IL de Jong.
S° SCHOOL DISTRICT.
Grietenij Ængwirden.

12Ä8*- )°^b a r e sell0!e-

)Openbare scholen.
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STANDPL.

Ægum.
Friens.
Grouw.
Jdaard.
Roordahuiz.
War ga.
Wartena.

Bakkeveen.
Beetsterzw
Duurswolde.
Gorredijk.
Hemrik.
Kortezwaag.
Langezwaag.
Lippenhuiz.
Sijgersw.

Terwispel.
Tijnje.
Ureterp.
Uret. valî.
Wijnjeterp.

Boorribergum
Dragten.

(tuurt.)
» [Noord)
» (Zuid)
» (Comp)

Opeinde en
Nijega.

Oudega.

Aklirum.
OUehoorn.

Openbare scholen.

Grietenij Idaarderadeel.
NAMEN DER ONDERWIJZERS.I SOORT VAN SCHOOL.

W. Epema.
J, Sijbenga.
Vakant.
W. Velds.
S. Tolsma.
R. Zctstra.
U. Visker.

Grietenij Opsterland.^
A. Wijnsma.
J. Visser.
L. Brouwer.
P. Brons.
Vakant.
A. van der Meulen
K.
J.

Düürsma.
T. de Roosz.

Dpenbare scholen.

R. A. Wijnsma.

F. Beetsma.
W. L. Elzinga.
H. Weersinga.
Vakant.
A. L. van der Veer.
Grietenij Smallingerland.

3. W. Wiegersma.
D. Broos.

Hier wordt alleen
'swint. onderw. geg.

Openbare scholen.

R. Hazenberg.
J. Hemmenga.
F. Kuipers.
B. Kielstra.

A. Nicolai.
Grietenij Utingeradeel.

M. W. Tulp.
H, van Tuinen.

Openbare scholen.

|Openbare scholen.
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STANDPL.
Terhorne.
Terkaple.

Benedenkn.
Bovenlcnijpe.
Compagnie.
Delfstrahuiz.
Hcerenveen.

Hoornster t.
Müdam.
Nieuwehorne.
Nieuweschoot
Oudeschoot.
Rottum.
St.Johannsg.

Appelscha.
Donkerbroek.
Elslo.
Haule.
Haulerwijk.

»
MalcMnga.
Oostenoolde.
Fochielo.

NAMEN DER ONDERWIJZERS.'SOORT VAN SCHOOL.
J. de Vries. l f t ,
R. R. van Wijngaarden, ƒ U p e i l B a

6" SCHOOL DISTRICT.
Grietenij Sclwterland.

S. J. Meijer.
L. H. de Jong.
H. K. Houtsma.
W. Schaaff.
W. Schepers.
W. Wcstra.
K. Bijlsma.
K. L. Cats.
W. A. Siezinga.
M. H. Bergsma.
M. F. Roksma.
S. R. Hoekstra.
J. H. Bosch.
S. Visser.

Grietenij Ooststellingwerf.
P. Uri. V

G. NOTA- W**»» -hole«-
E. Schaapman. (prov.)J
J. W. Boonemmer. jHoofdschool.
J. W. Zuidema. |Tweede »
W. F. Scheemstra. 1

Beul.
Blesdijke.
Nijeholtpade.
Nijelamer.
Noordwolde.
Oldeholtpade.
Oudeïamer.

bare schoL

Openbare scholen.

Fransche
Hoofdschool.
Armeschool

• Openbare scholen.

P. Strikwerda.
J. A. Oosterlo.

r Openbare scholen.

Grietenij Weststcllingwerf.
K. L. Slot.
J. Smit.
J. A. Kuiper.
E. J. Patrijs.
. . . Van der Leij.
R. A. Kortstra.
H. K. Scbiering,

Openbare scholen.
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STANDPL.
Oudetrijne.
Scherpenseel,
Slijkeriburg.
Steggerden.
Vinkega.
Wolvega.

Sloten. j

Broeit.
Doniaga.
Goingarijp.
Mskenhui&en
Langweer.
St. Nicolaasg.
Oosterhaule.
Tjerhgaast.

Bakhuizen.
Ballt.
Harich.
OuàemArden,
Sondel.
Wijchel.

HasherdijJt.
Haskerhorne.
Joure.
Nijehaslie.
Oudehaslte.

Grietenij
Hemelum.
Kouduin.
Molliwerum.
Nijega.

SOORT VAN SCHOOL.

Openbare scholen.

•Openbare scholen.

NAMEN DES ONDERWIJZERS,
J. A. Westra.
J. de Ruiter.
F. F. Koksma.
F. R. de Boer.
D. K. Dijkstra.
P. Berkenbosch.

7e SCHOOL DISTRICT.
Stad Sloten.

P. J. Horastra. ]Openbare school.
Grietenij Doniawerstal.

W. Coopmans.
H. G. van der Veen.
P. Westra.
J. L. de MolMoncourt.
P. Buisma.
B. van Slageren.
F. J. Schootstra.
Vakant.

Grietenij Gaasterland.
J. S. Stoker.
J. J, Wiarda.
J. F. Schootstra.
J. E. de Koe.
L. G. Bouwman.
J. M. Banning.

Grietenij Hasiterland.
R. Kuiper.
L. Poutsma.
J. Gauw. ^Openbare scholen.
R. Nieuwveen.
A. Schotanus.

Hemelumer Oldephaert en Noordwolde.
S. Gerlsma.

. de Cock. \Qpenbare scholen.
Â. Heeroma. • e

E. de Vries.

Openbare scholen.
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STANDPL.

Oudega.
Warns.

Echten.
Fottega.
Lemmer.

»
Oosterzee.

Hindelopen. J

Ylst. \

Sneeh.
»
»

»
»

Stavoren.

Worlium.

Heiâenschap
ond, Work.

Deersum.
Irnsum.
Poppingaw.
Rauwerd.
Sijbrandab.
Tertool.

NAMEN DEK ONDERWIJZERS. | SOOltT VAN SCHOOL.

f- f Wiering. }Openbare schol.
E. S. Woudstra. •> r

Grietenij Lemsterland.
M. T. Oosterhoff.
W. A. Visser.
N. Koopmans.
E. H. Meijer.
K. Kluiver.

8e SCHOOL DISTRICT.
Stad Hindelopen.

N. D. Kroeze.

\ Openbare scholen.

Jongens school.
Meisjes »
Openbare »

Stad IJlst.
A. Schuil.

Stad Sneek.
W. van Haarst.
K. H. Fortuin.
II. L. Zeilmaker.

K. Geel.
A. Haga.

Stad Stavoren.
J. H. Fortuin.

Stad Worhum.
J. Schuitemaker.
B. L. van Albada.
Vakant.
D. S. Vrede Hollenga.

|Openbare school.

| Openbare school.

Stads burgerschool.
Burgerschool.
Tusschenschool v.

minvermogenden.
Stads armesehool.
Fransche school.

|Openbare school.

Eerste St. school.
Tweede »
Bijschool.
Openbare school.

Grietenij Rauwerderhem.
D. T. Miedema.
H. Heuvelman.
Vakant. V/, , , ,
3. D. Ploegsma. f Openbare scholen.
S. H. Geertsma.
J. H. Oosterhoff.
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>Openbare scholen.

Grietenij Wijmbritseradeel.
STANDPL. NAMEN D15U ONDERWIJZERS.|sOORT VAN SCHOOL.

Abhega. S. J . Gerkema.
Gaastmeer. A. R. Kuiper.
Gauw. S. H. Krins.
Goënga. B. J. Sclirijfsraa.
Heeg. K. A. Kuiper.
Hommerts. I. J. Kisjes.
Ysbrechtum. H. M. Reitsma.
Jutrijp. H. P. Buisma.
Nieuwland. M. Martens.
Oflingawier. E . van der Wal.
Oosthem. J. Pater.
Oppenhuizen. D. A. Jongbloed.
Oudega. K. J. Bloemhoff.
Scharnegout. Y. J . Tijsma.
Tirns. P . M. Jorwerda.
Uitwelling. R. N. Bruinsma.
TFoisttm. R. B. Windsma.
M^owdsewá. H. Pijttersen.

9e SCHOOL DISTRICT.
Grietenij Baarderadeel.

Baard. G. J. Meijer.
Reen en Jeü- H. W. Velds.

hum.
Bozum. F . Jansen.
Britswerd. D. S. Riemersma.
Hijlaard. T. G. Meijer.
Huins. Vakant.
Jorwerd. H. A. Joiighoff.
Jlfowtgum. P. Y. Greidanus.
OosterliUens. H. van Braam.
Oosterwierum W. Haanstra.
Weidum. A. E. Niehoff.
WieMwerá. J. J. Jclluma.
IFinsMW». P. Fiers.

Stad Franeher.
Franeker. | W. Braak. [Stads school.

Openbare scholen,
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STAKDPL,

Franeher.

»
Aehlum.
Dongjum.
Heriaijum.
Hitzum.
Midlum.
Peins.
Ried en Boet.
Schalsum.
Tzum.
Zweins.

Baijum.
Edens.
Hij daar d.
Yt. en Henn.
Kubaard.
Lutkewier.
Oosterend.
Spannum.
Wdsrijp.
Wommels.

Bectgum.
Berlibum.
Blessnm.
Boxum.
Deinurn.
Dronrijp.
Engelum.
Marssum.
Menaldum.
Schingen en
Slappeterp.

Wier.

«AMEN DER ONDERWIJZERS. SOORT VAN SCHOOL.
A. Tuinman.
A. Lapstra.
P. Bolland.

Grietenij Franelieradeel.
V. Donia.
H. W. Steenstra.
K. Cuperus.
W. Ennema.
B. J. Mulder.
K. Z†jlstra.
J. Wiersma.
K. Bruining.
G. B. Bruinsma.
J. J. van der Geest.
Grietenij Hennaarderadeel.
J. V. Kiestra.
S. Hardenberg.
J. R. Adema.
R. T. Zijlstra.
L. Posthumus.
J. G. van Loon.
M. S. Terpstra.
S. A. Algera.
B. R. Gïasz.
D. Posthumus.
Grietenij Menaldumafael.

T. Dijkstra.
H. Dijkstra.
J. S. Faber.
D. S. Ratelaar.
A. Camminga.
J. de Vries.
J. J. van' Buren
P. de Vries.
J. H. V. Braak.
J. Snijders.

L. O. Kijlstra.

Tusschenschool.
Armenschool.
Ned. en Fr. school.

Openbare scholen.

l

Openbare scholen

'Openbare scholen.
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VAN

ONDERMEESTERS

IN DE PROVINCIE

VRJESLÂND.

Leeuwarden.
J. A. Compaan, P. J. Wcndel, P. J. Brugmans, T. Ster-

ringa Hz., J. J. Richter, K. Gaastra, K. P. Buwalda,
H. Bosman, W, Rosema, H. Folkertsma, F. de Vries ,
3. Ploegsma, B. Dijkstra, P, Gcrraeraad, M. Koldijk Gz.,
H. Reinhard, A. Hoogenhuis, B. Brons Bz, J. van Zui-
len, J. Bontekoe, J. Wijga.

liolsward.
F. Koppelman, S. P. van Deinum, A. Zeilmaker,

. M. Germeraad, W. A. Baars, J. L. Faber, J. Germeraad.
Harlingen.

A. van der Meulen, H. Feenstra , D. de Jong, D. Ringer.
Dolikum.

J. G. T. Beerda, F. Ronner, M. S. van B. de Boer.
Hindeîopen.

3. Sikkes.
IJUt.

H. Dijkstra.
Sneek.

S. Nauta, S. Vos, O. Zwart, H. Koster, L. H. K,
Bokmn , A. Zwaagstra.
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Stavoren.
. . . . Fortuin,

Worltvm.
G. Feenstra.

Franeker,
K. Meijer, D. Lapstra.

Leeuwarderadeel.
J. Ferwerda, Sz. Muizwm. H. Biesiiia, Lehkum. K. S. de

Jong, Stiens. H. de Haan en O. Hellema, Wirdum.
't Bildt.

H. van Loon, St. Anna Parochie. T. A, Heslinga,
Lieve Vr. Parochie. L. J. Ledel en J. G. Elgersma,
St. Jac. Parochie. S. M. Vogelzang, Oude Bildtzijl.

Barradeel.
P. Gerbranda, Tjummarum. K. A. Wetterauw, Pie-

terslürum. K. A. Westcrhofî en B. M. Maankal, Min-
nerUga. J. E. Kiestra, Sexhierum.

Wonseradeel.
} . Greidanus, Arum. G. Bruinia en J. A. Meijer,

Kimswerd. J. Hempel, Parrega. H. P. Buisman, Tjerlt-
werd. G. Kuiper (huisonderwijzer) Longerhou.

Oostdongeradeel.
D. Laskewitz, Ezumazijl. J. J. Sijbenga, Aahum.

V. Eldering, Anjum. J. H. Olma, Engivierum.
Westdongeradeel.

D. van der Meij, Holwerd.
Ferwerderadeel.

W. de Jong en R. II. Beute, Ferwerd.
Dantumadeel.

A. van der Mark, Mnswmageest.
Eollumerland, enz*

R. M. van Reenen, Kollum.
Tictjerksteradeel,

E. M. van der Kluft, Bergwm. W. Jellcma, Oenherli,
E. S. Faber, Oudkerli.
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Idaarderadeel.
T. Sikkema, Qrouw.

Opsterland.
• W. Eppenga, Lippcnhuizen. G. Rooker, Beetsterzwaag.

F. C. Duursma, Langezwaag. G. Hartmans, G. Feçnstra en
T. Heitstra, Ureterp. J. Pautsma, Gorredijk,

Smallingerland.
J. van der Berg, Dragten.

Utingeradeel.
D. J. Noordenbos, AJckrum.

' Schoterland.
F. Pautsma, R. T. de Vries en S. Roukema, Heeren-

veen. J. N. Dekker, D. D. Riemersma en K. Meijer,
Beneden Knijpe. G. Wiegcrsma, Boven Enijpe.

HasÈerland.
IL- J. van der Schoot, Haslterhorn. W. Gauw, Joure,

Rauwer âerhem.
P. G. Bleeksma, Eernzum.

Wijmbritseradeel.
M. Reitsma, Wouâsend.

Baarderadeel.
A. Berghaeusen, Oosterlittens. 3. P. Hanewold en

E. Zuidema, Weidum.
Francheradeel.

J, J. Wiersma, Ried.
Menaldumadeel.

A. 3. Steegstra, Dronrijp.



OPGAVE van het gemiddeld getal
leerlingen, met aanwijzing der be-
volking in het eerste District van
V r i e s l a n d , zoo als zulks bestond
op den 1 Januarij 1842.

STA» LEE UWJ

OPENBARE SCHOLEN.

l e Stads armeschool.
2e » »
3e » »
l e Stads tusschenseh.
2e » »
Stads tusschenscholen

in de buitenwijken.
St. burgesch. v. jong.
» » »Meisj.

Stads bewaarschool.
Stads Fr. kostschool
voor jonge heeren.

Stads Fr. kostschool
v. jonge jufvrouwen.

Bijz. schol, der 2e kl.-

liïDEN.

GEMIDDELD GETAL LEER-
LINGEN

§

Jo
ng

295
200

52
236
163
92
70

150
»
94

56

»
10
84
40
20

IN 1 8 4 1 ON-
DERWEZEN.

tü

M
ei

 E

257
170
72

180
125

58
50
»

135
76

»

47
7

20
30

4

03

j 
To

ti

S52
370
124
436
290
150
120
150
135
170

56

47
17
74
70
24

Totaal
generaal.

2785 2785

BE-

VOL-

KING.

23400
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GRIETENM LEEÜWARBERADEEL.

OPENBAKE SCHOLEN.

Te
»
»
»

»
»
))
»
»
»

Te
»
»

"o
• ö •<

I C

FH

Britsum.
Goutum.
Hijum.
Huizum'.
Jelsum.
Kornjum.
Leije.
Lekkum.
Stiens.
Swichem.
Wirdum.

GEMIDDELD GETAL LEER-
LINGEN

en
S
O)

1

Jo
ng

26
38
38
61
32
13
U
36

111
9

116

IN 1841 ON-
DERWEZEN.

M
ei

s

22
19
15
33
32
16
31
22
95
8

57

G R I E T E N I J HET

St. Anna Parochie.
St. Jaoobi Parochie.
Vrouwen Parochie.
Oude Bildtzijl of
Vrouwen Parochie
Nieuwe Bildtzijl of
St. Anna Parochie

Oosth. of Jac.Par.
Westh.ofJac.Par.
In de kom of te
Anna Parochie.

129
72
65

85

37
37
44

30

2579

110
57
40

55

32
32
32

25

1964

cd

"o
H

48
57
53
94
64
31
75
58

206
17

173

Totaal
generaal.

876

BILDT.

239
129
105

140

69
69
76

55 j 882
4543

BE-

VOL-

KING.

6396

6322
36118
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Friesland, op denBEVOLKING van de Provincie
I Januarij 1842, volgens de uitkomsten

tweede tienjarige volkstelling.

op cl
der

Achtkarspelcn . . . . . 7244
Ængwirden 2756
Amcland 2025
.Baarderadeel 4575
Barradeel 5280
HetBildt 6509
Bolsward 4350
Dantumadeel . . . . . . . 6462
Dokkum 3883
Boniawarstal 2475
Ferwerderadeel 7236
"Franeker 5253
Franekeradeel 3319
Gaasterland 3277
Harlingen 8142
Haskerîand . . . . . . . 4809
Hemel.01deph.enNoordw.282S
Hennaarderadeel . . . . 329 i
Hindelopen ,. . 1230
Idaarderadeel 4062
Kollumerl.enNieuwkruisl.5924
Leeuwarden ( * ) . . . . 22338
Leeuwarderadeel . . . . 6550
Lcmsterland 4426
Mcnaldumadeel . . . . . 70R1
Oostdongeradeel . . . . 6984
Ooststellingwerf 5193
Opsterland 9982
Rauwerderhem 2280
Schiermoiinikoog . . . . 886
Schotcrland 8452
Sloten 876
Smaîlingerland 6738
Snoek 7411

Stavoren . . . . . . . . 552
Tictjerksteradeel . . . . 8515
Utingcradeel 3638
Westdongeradeel . . . . 6418
Weststellingwerf (†). . . 8682
Wonseradeel 8760
Workum 3259
Wijmbritseradeel
Ylst

7438
1346

Totaal 232712
De bevolking bedraagt

In de steden . . . . . 58640
In de Grietenijen. . .171161
Op de eilanden . . . . 2911

Totaal 232712
De bevolking verdeeld in

M fin d.St. 26900)
JUann. J i n d . G r . 8 5 0 3 5 \ 113427

g e s l ' lopd.Eil.1492.>

Vrouw
[•i.d.St. 317401

.Gr 86126f119285
..1419*

f i.d.St. 31
W - l i .d.Gr86
' lo.d.Eiî.1

Totaal 232712
De beoolking verdeeld in onder-
scheidene Godsd. Gezindheden.
Protestanten 210327
Roomsch Katholijken. 20142
Israëliten 2040
Niet genoemde gezindh. 203

Totaal 232712

(*) Onder deze bevolking zijn niet begrepen de militairen en gevangenen*
(†) Onder deze bevolking zijn mede begrepen 591 kolonisten; als te Woortl-

wolde 207, Beul 59 , Finkega 8l en Sleggerda 154.
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EOMANIISCH TAFEREEL DIT DE FRIESCHE GESCHIEDENIS ,

DOOR

/F. E SI K II O F F.

Wat kan de Hinde Staetzucht bvouwan :

VOWDSL.

^ ÏJaar zijn zij! Daar zijn zij, eindelijk! Hoort gij
niet het getrappel der paarden op de brug, Grootvader ?"

»Neen, lief kind! ik hoor het niet; maar ik geloof u
gaarne, omdat mijn verlangen naar hunne terugkomst zoo
groot is. Evenwel, God weet welke tijding zij zullen me-
debrengen ! Het ligt mij zwaar op het hart!" —

» Ook mij, E p o : want uit allerlei voorteekenen heb ik
in de laatste dagen dikwijls kunnen opmaken, dat er groote
dingen zullen gebeuren, en dat " —

Hier brak een luid horengeschal de voorgenomene profetie
van het besje, dat intusschen hare handen gevouwen had,

1*
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af, en kletterende hoefslagen op het slotplein kondigden de
nabijheid aan der lang verwachte huisgenooten.

Het was een heerlijke avond van de maand Julij des jaars
1396 toen de oude E p o v a n W a l t a , in gezelschap van
zijne schoone kleindochter E d w e r en van hare moei
J o u c k , op Wralta-state te Bozum, met ongeduld de terug-
komst verbeidde van zijn zoon T j e r k en zijne kleinzonen
E p o en H e s s e l , die, vergezeld van een vriend, R i e u k
M i n n e m a , van Harich, naar Eohward waren getogen,
waar de Hoofdlingen des lands tot een Gaarlegger of bij-
eenkomst waren te zamengeroepen.

't Was geen wonder dat de hoogbejaarde vader hen met
zoo veel zorg had zien vertrekken en niet zoo veel siuart
terugverwachtte; — 't was niet vreemd dat de jeugdige E d-
w e r reeds zoo dikwijls uit hel geopende venster tegei^ de
dalende zon had opgezien , of er nog niemand hunner kwam
opdagen. Want zoo er ooit eene belangrijke bijeenkomst
was geweest, waarop de Edelen en voornaamsten des Fiie-
schen volks over eene gewigtige zaak moesten raadplegen,
om tegen het dreigende gevaar, waarin Oostergoo en Wes-
tergoo verkeerden, raad te schaffen , — dan was het deze.
Immers Hertog A 1 b r e c h t van Bei/eren, de magtige Hol»
îandsche Graaf, had het maar al te duidelijk verklaard,
dat hij het Sang gevoede voornemen, om Friesland tus-
schen het Fik en de Lauwers te veroveren , nu met eene
geduchte magt wilde volbrengen. Waren de vroegere po-
gingen van aijne voorgangers tot bereiking van dit doel te
kort geschoten — hij dacht in de staving van zijn vermeend
regt niet te zullen falen als hij hunne magt verdubbelde.
Zîfne verbazende toerustingen boezemden de Friezen dan
ook uiet te vergeefs de vrees in voor een hevigen aanval



op hunne hooggeschatte Vrijheid; en meer dan ooit zagen
zij zicli daardoor genoodzaakt om op een tegenstand be-
dacht te zijn, geëvenredigd aan de middelen van aanval.

Ten einde die wijze van landverdediging te bepalen en mid-
delen van algemeenen tegenweer te beramen, was er te .Bols-
ward een Gaarlegger van de Geestelijkheid, de Grietmannen
en de Edelen of Hoofdlingen van Oosiergoo en Westergoo
beschreven; en ook ï j e r k v a n W a l t a was derwaarts ver-
trokken om zijnen hoogbejaarden vader als Heerschap van Bo-
zum te vertegenwoordigen. De belangrijkheid der zaak had
zijne zonen genoopt, hem met hunnen gast derwaarts te verge-
zellen, ten einde des te spoediger met den uitslag der ver-
gadering bekend te zijn, — Het waren deze personen, die,
voorafgegaan door hunnen trouwen knecht S j o e r d , op
den laten avond van gemelden dag op Walla-huis terug-
kwamen.

Het was zeker reeds een ongunstig teeken, dat de min-
zame welkomstgroet van de bevallige E d w e r door baren
vader bij het binnentreden slechts kort en bars beantwoord
werd; ook uit zijne gefrousde gelaatstrekken scheen het te
blijken, dat verontrustende omstandigheden zijn hoofd en
hart vervulden. Het eerste berigt dat hij zijnen vader, na
een korten groet, op deszelfs vraag mededeelde, was:

» Wèl is het waar, dat de Hollandsche Graaf Westerland
aanvallen zal en veroveren wil. Ofschoon hij den vrede
alweder voor eenige dagen verlengd heeft, zoo gaat hij
voort, zijne magt tegen ons te versterken, en hebben alle
schepen in Holland bevel ontvangen om niet naar buiten
te varen, maar hem tot den togt naar Friesland behulpzaam
te zijn. Daarom hebben wij een Potestaat benoemd; dáár-
om zullen alle mannen, die geweer en wapenen dragen



kunnen, worden opgeroepen; dáárom zullen wij allen strij-
den of sterven!"

»En wien hebt gijlieden dan tot Potestaat verkozen ?"
vroeg de oude schielijk en met gespannen verwachting.

»Wien ? ja, de laffe J u w J u w i n g a van Bolsward,
die het hart had, rîeu voorslag Ie doen om den vijand geen
tegenstand te bieden iü het open veld, maar om ons in de
steden en op de stinzen te versterken en te verschuilen;
opdat, als hij ongehinderd in het land getrokken en van
roof en buit verzadigd zoude zijn, hij genoodzaakt mogt
wezen, spoedig onverrigter zake terug te trekken."

» Een schoone raad, voorwaar!" —
»Ja, wij hebben het den trotschen Vetkooper dan ook

anders beduid. Niemand onzer kon dezen schijn van laf-
heid dulden. Wij hebben elkander op handtasten beloofd
of bezworen, dat wij Heerschappen al de onzen te wapen
zullen roepen, en dat wij, gelijk onze vaderen, vrij en
friesch, met lijf en goed, de vrijheid zullen beschermen en
alle Landsheeren met gewapende hand eendragtig tegenstaan.
Want het gevaar is groot, ja grooter dan het ooit geweest is."

Bïet aandacht luisterde de ontzette grijsaard naar deze
redenen; doch weldra brak hij het stilzwijgen af, en sprak
met vonkelend vuur in de oogen en met overspannen krach-
ten , terwijl hij de hand zijns zoons vatte en drukte :

»Gij hebt braaf gedaan , mijn zoon ! Het smart mij diep ,
andermaal het verdriet te moeten beleven, dat mijn lief
vaderland door lage veroveraars, onder schijn van regt,
wordt aangevallen. Maar het verheugt mij , dal God mij
een zoon, dat Hij mij kleinzonen geschonken heeft, die
bereid zijn , met trouw en dapperheid het hunne bij te dra-
gen om dat vaderland te verdedigen: — want mijne kracht



ten', helaas! ik gevoel het t z'ijn niet meer genoegzaam t

het zwaard te voeren, zoo als ik liet eens in eene gelijke
zaak tegen Graaf W i l l e m bij Stavoren waardig gevoerd

.heb. Welaan, rorjne kinderen! gaat en strijdt in de vreeze
des Heeren — nog heden of morgen of wanneer ook uw
pligt u roept: want de zaak der vrijheid en des vaderlands
is de zaak van God! — Maar iets bind ik w nog op het
hart: Iaat van nu af aan alle veele, welke wij als Seliierm-
gers, met regt, tegan de J o n g a m a ' s , d e B o t n i a ' s ,
de J e p p e m a ' s en anderen voeden, zijn nedergelegd en
uitgewischtt want nu geldt het geen bijzonder — maar het
algemeen belang; nu moet er eendragtelijk gestreden wor-
den; nu moeten alle vorige twisten en partijschappen ver-
geten zijn."

IL.

Baar moed is, daar is hulp. UU moed ia keil te haîen*-

Zal moed, met legt gepaard, niet altijd zegepralen?

W- YAN HAEES".

Met verschillende gewaarwordingen schaarde men zich
ten avonddisch. Blaar waren de ouden nu stil en zich zelve
gekaerd —» de jongelieden hadden in Bolsward van de over-
gekomene vrijgeleiden te veel berjglen aangaande den Graaf
en deszelfs toerustingen vernomen, dan dat zij daarvan kon-
den zwijgen. »Niet slechts uit Holland en Zeeland" — dus
verhaalde H-e s s e I — » brengt de Graaf zijn heir za-
men; men zegt zelfs, dat hij ook Brabanders, Henegouwers,
Franschen, Duitschers en Engelschen, onder belofte van
zware soldij, naar Holland gelokt en bij zijn leger aange-
worven heeft. Honderden schepen liggen èr reeds te Am-



sterdam en Enkkuizen gereed, en tal van kleinere schepen
brengen dezer vloot dagelijks allerlei krijgsvoorraad en ge-
reedschappen aan,"

»En over dat leger en die vloot" — verving hem nu
de jonge E p o — » heeft de Graaf zijn zoon, W i 11 e m van
Oostervanl, tot Opperhoofd benoemd. Ik heb mij zelfs la-
ten verhalen, dat deze de geheele aanlegger van den togt
is. Want gij weet, dat hij lang met zijn vader in onmin
geleefd en in Frankrijk omgezworven heeft; maar sedert
hem daar aan 's Konings tafel verweten is, dat hem die
plaats niet toekwam, zoolang de eer van zijn Huis geschonden
en deszelis rang en aanzien verloren was, dewijl bij kon
dulden, dat de dood van zijnen oudoom , Graaf W i 11 e m IV,
die nog in 's vïjands land begraven lag, niet gewroken
werd, — sedert dien tijd heeft hij zich met zijnen vader
verzoend en hem aangespoord, om Friesland, het koste
wat het wilde, te veroveren." ,

»Maar is het dan geene dwaasheid," — hernam nu
R i e n k Minne m a , op vreesachtigen toon — om zulk
een vijand en zulk een heir, dat ik reeds op 180,000 knech-
ten heb hooren begroeten, tegenstand te bieden ? Wat
hebben wij anders dan eene nederlaag te vreezen, al span-
nen wij ook onze uiterste krachten ia ? Laten wij ons lie-
ver overgeven en de Graaf erkennen, dan al de rampen,
moorden en brandstichtingen, die den oorlog— ik ijs reeds
op het denkbeeld! — vergezellen, met onze zwakke magt
af te wachten. Beter ware het ."

»Zwijg, R i e n k ! behoud uwe laffe woorden," •— viel
de grijze E p o hem met vuur in de rede. — «Bezondig u
niet jegens uw vaderland, dat gij verpligt zijt te bescher-
men, maar ook nog ieder oogenblik kunt verlaten, zoo gij
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kleinmoedig voor u zelven vreest. Dan, ten minste, zullen
uwe woorden ons niet grieven en anderen ontmoedigen.
Ga ver van hier, zoo ge aan de mogelijkheid twijfelt, dat
wij op de Hollanders de overwinning zullen kunnen beha-
len. En al bestond die mogelijkheid niet, dan nog zoude
ik mijne zwakke stem verheflen, om met moed en dap-
perheid , met opoffering van alles wat lief en dierbaar is,
die pligten jegens het vaderland en de vrijheid te vervullen,
welke op ons rusteu. Maar, God lof! die mogelijkheid
bestaat! Immers, levendig staat het nog voor mijnen geest,
hoe groot liet gevaar en de uood was, toen, vóór 51 jaren
(1345), Graaf W i l l e m de Vierde, met den bloera des
Hollaudscïiea adels eu met een leger van 85,000 man, het
onvoorzigtig waagde Friesland aan te vallen. Doch niet
minder levendig is het mij nog, met hoe veel onverschrok-
ken moed toenraaals iedere Fries te wapen snelde •— roet
hoe veel ongeduld men des Graven landing bij Stavoren
verbeidde — en hoe heet, hoe moordend het gevecht was
toen wij de vreemde benden aanvielen — sloegen — en
overwonnen. Ja! dat was een heerlijke dag die Friescke
Liefvrouwedag ! Dat was een zegepraal, die der Friezen
vrijheid behield en ons eene eer en roem bezorgde, welke
ik met trots erken nimmer te zullen vergeten! — Daarom,
kinderen ! welaan! gij hebt eene gelijke zege te verwach-
ten als gij met gelijke inspanning en dapperheid den vijand
tegentreedt. Steunt op cnze geregle zaak, op uwe man-
nelijke krachten, en bovenal op den sterken arm Gods,
die ons ook nu niet verlaten zal. Want gelukkig moogt gij
u achten, ééns in uw leven in de gelegenheid te zijn om te
toonen, wat gij als Edelen verpligt — wat gij als Friezen
aan uw Vaderland e n de Vrijheid verschuldigd zijt!"
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HL

Keut en zinHjchheden

Met den voet ie treden,

God ten prijs, lot 's naesten baeî r

Is een strijt gestreden,

Hooger dan áe reden

En 't verstant der wijzen gaeu

V O N Ü B L .

Op geen der huisgenooten, die nu. den disch verlieten on»
zich ter rust te begeven, had het gesprokene dieper in-
druk gemaakt dan op de schoone twintigjarige jonkvronwe
E d w e r. Schoon zij niet in staat was , deel te nemen in
den strijd voor liet vaderland, in welks behoud zij als
Friezin zoo warm belang stelde, — schoon de gevreesde
gevaren, waarin zij ter wille van vader en broeders deelde,
geen dadelijken invloed op hare handelingen mogten heb-
ben , — nogtans bevatte het gesprokene zoo véél, dat ha-
ren geest bezig hield. Er ging zoo véél in haar hart om,
dat zij niemand kon openbaren: •— hare wenschen ea Be-
hoeften als maagd waren sinds eenige maanden in strijd
met den pligt van gehoorzaamheid aan het ouderlijk gezag.
Maar nu had zij uit al het gesprokene een straal van hoop
opgevangen, welke de duisternis, aangaande het lot van
hare toekomstige bestemming, eenigzins verlichtte.

Hst was haar toch duidelijk gebleken, dat de jonge gast-
vriend, H i n n e m a , haar vertrouwen zocht te winnen, en
dat de vereeniging van beider geslachten, door hun huwe-
lijk , haren vader aangenaam zoude zijn. Vergeefs! —
haar edel gestemd gemoed kon den jongeling niet bemin-
nen , wiens ruwe inborst geen blijk vertoonde van fierheid
en grootmoedigheid; wiens adeldom meer bestond in ver-
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heffing op aanzienlijke ouderlijke bezittingen dan in edele
Beginselen en daden, en wiens hart geenszins vatbaar
scheen voor vrouwelijke waarde en huisselijk geluk.

In tegendeel, er had zich een ander beeld iti hare ziele
geprent, dat zich met te meerder kracht aan haar had op-
gedrongen, naar mate zij zich beijverd had dien indruk te
wederstaan. Gedurende een herhaald verblijf in Bohward was
zij dikwijls in de gelegenheid geweest den jongen T j a a r d
3 u w i n ga te spreken — had zij behagen in den omgang
van dezen schoonen en fieren jongeling gevonden, en had
zij blijken ontvangen, dat hij elke aanleiding opvatte om
haar bijzijn te genieten. De partijhaat, welke er lusschen
beider vaders bestond, had haar echter spoedig de nood-
zakelijkheid voorgehouden om alle verdere betrekking met
hem te vermijden, daar toch eene toekomstige vereeniging,
bij dien toestand van zaken, tot de onmogelijkheden scheen
te behooren. Sedert zij evenwel bemerkt had, hoe noode
het verstand zich tegen de bekooriog der zinnen — en de
wil zich tegen de inspraken van hart en gevoel verzetten,
Was zij eene prooi van grievende zelf beschuldiging gewor-
den ; en zij kende hare maagdelijke pligten en regten te
wél, dan dat zij over hare onvoorzigtige handelwijze,
waaraan zij hare rust had opgeofferd, geen berouw zoude
gevoeld hebben.

De arme! reeds vroeg was eene beminde moeder haar
door den dood ontrukt, en aan niemand, zelfs niet aan
hare moei en opvoedster J o u c k , kon zij nu haar ontrust
gemoed vertrouwelijk uitstorten. Sinds gedienstige tongen,
bovendien , uit zucht om iets nieuws te vertellen of uit an-
dere meer laakbare beginselen, hare vermoedelijke betrek-
king tot den Yetkooper T j a a r d J u w i n g a op de ou-
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derlij ke Stins hadden overgebragt, was eene korte verraa»»
ning van haren vader genoeg geweest, Om haar al het mis-
dadige van zulk eene verstandhouding te doen gevoelen.
Ztj had dan ook werkelijk moeite gedaan, om elk denk-
beeld aan T j a u r d van zich te verwijderen; — maar
ziet — toen zij voor drie dagen eene vriendin op Thetinga-
state, te W^ieuwerd, bezocht, vond zij daar onverwacht
T j a a r d , die haar weder met de hem eigene minzaamheid
onderhield. Zelfs scheen hare stilzwijgenheid en onver-
schilligheid hem tot meerdere vertrouwelijkheid aan te spo-
ren ; maar toen zij deze afwees en met koelheid beant-
woordde , had de jongeling, bij afwezigheid van het overig
gezelschap, haar van zijne vurige liefde de verzekering ge-
geven, welke zij dadelijk met eene weigering en het op-
leggen van stilzwijgen had beantwoord.

Onbeschrijfelijk was de toestand, waarin de lieve maagd
zich sedert die ontmoeting bevond; en niet vreemd was het
dus, dat, toen den volgenden dag de eerwaarde Abtdis
van het Klooster Baijum, B e a t r i x , de haren vriend-
schappelijk bezocht, zij aan deze haar hartsgeheim ver-
liouwelijk openbaarde en haar om raad en hulp vroeg. De
achtbare vriendin beschuldigde de jonkvrouw eerst wel we-
gens onvoorzigtigheid in haar gedrag, doch erkende tevens,
dat wij zwakke menschen vaak evenmin meester zijn van
onze gedachten als van onze zinnelijke aandoeningen; en
dat deze ons dikwijls in verleiding brengen tot zonde en
tot de verwoesting van ons geluk, zoo wij niet bestendig
tegen de bekooring der zinnen op onze hoede zijn, Waak-
zaamheid en gedurig gebed had zij haar daarom tot heili-
ging des gemoeds aanbevolen, en, eindelijk, haar vermaand
om, of gehoorzaamheid aan den vaderlijken wil te betoo-
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nen, óf ora rust te komen zoeken in de schaduwe des al-
taars en de afzondering des kloosters.

Het was er echter verre af, dat zij roeping zoude gevoeld
hebben, om voor alsnog tussclien beide deze uitersten
eene keuze te doen. Want nóg kon zij zich. in reiulieid des
harten niet voorstellen, dat het misdaad was met otibesmetle
zinnen eene neiging voedsel te geven v waaraan ieder jeug-
dig gemoed behoefte gevoelt t —- wier zoete mijmerij ons
in de wereld der idealen verplaatst, en die van de waarde
onzer menscbelijke roeping getuigt, om, » beminnende en
«bemind, Gods beeld op aard te dragen."

De gesprekken van dien avond hadden haar, niet de
verzekering dat de lang gewoede familielwisten, die reeds
zoo veel verwijdering veroorzaakt hadden, voor een tijdlang
bevredigd vcaren, tevens den moed gegeven om met meer-
deren grond op de voldoening van hare wenschen te reke-
nen. Geen wonder derhalve, dat zij zich de liefelijkste
beelden eener gelukkige toekomst voor den geest riep, —
dat lang de slaap hare oogen verre ontvlugtte, — eo dat
zij, eindelijk insluimerende, in aangename droomen de vroe-
gere voorstellingen der hoop verwezenlijkt zag.

IV.

Die bloem heeft min genot dan last :
Âen Bchwnheit zijn veel zorgen vaat,

VOKDEL.

Maar de dag, die hierop volgde, verslond door zij os
bitterheid al de genoegens, welke de verbeelding baar ge-
durende den nacht voorgetooverd had. Op dien dag tocli,
waarop door hare broeders eea aanvang gemaakt werd tnet
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het in orde brengen ran allerlei krijgstuig en wapenrustin-
gen, zoude Mi nu e ma met liet zelfde doel huiswaarts
keeren. Eerst vernam E d w e r nu van haren jongsten
broeder H e s s e 1, dat zij den çwigen dag te Bolsviard
eene ontmoeting gehad hadden met T j a a r d J n w i n g a ,
die M l n n e m a over een vroegeren en nog onbevredigden
twist had aangesproken, zoodat hij, na eene hooggerezene
woordenwisseling, hem had uitgedaagd om met hem eeneu
kampslag te wagen. H e s s e 1 wilde echter, dat deze zaak
niet ruchtbaar werd, omdat R i e n k geweigerd had,
T j a a r d voldoening te geven en daarop door al de aan-
wezigen niet smadelijke woorden als een lafaard was beje-
gend geworden.

Weinige uren hierna maakte M i n n e ma zich tot den af-
togt gereed; doch vooraf verlangde hij van W a l t a zijn
vaderlijk woord, dat, als hij eens uit den strijd behouden
zoude terugkeeren, zijne dochter hem clan als bruid zoude
toebeliooren.

't Was dier dagen van mindere beschaafdheid en ontwik-
keling, in deze noordelijke streken, geenszins eigen, het
huwelijk uit dat oogpunt te beschouwen, waarin latere
eeuwen deze schoonste en innigste vereeniging tusschen men-
schen gesleld hebben. Want met de toeneming in ware
beschaving is de waarde der vrouw in de algemeene schat-
ling evenzeer toegenomen, als de voorstellingen van den
beschaafden en onbeschaafden mensch onder ons, zich te
dezen aanzien nog onderscheiden. Die zedelijke overeen-
stemming toch van willen en werken, — die veredelde
vriendschap, welke op achting gegrond is en de deugd tot
steunsel heeft, — die verhevene hartstogt, welke al onze
gevoelens en ' begeerten veredelt, — jn één woord,
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die harmonie der zielen, was (hoewel zij soms b'y ge-
voelige hax'ten bestaan mogt) vreemd gebleven aan de
algemeene beschouwing, als de hoofdvereischte en voor-
waarde van iedere echtelijke vereeniging. Even als bij de
Germanen ten tijde van T a c i t u s , werd toen meer alge-
meen nog de stem der caluur opgevolgd, die den man, tot
ligchamelijke rijpheid gekomen, verpligtte om zich door
het huwelijk te verbinden aan eene van het zwakkere ge-
slacht , aan wie hij de bezorging van het huis kon toever-
trouwen en die beiden de gelegenheid schonk om, nevens
de voldoening aan de behoeften onzer zinnelijkheid, den
pligt tot instandhouding van hel geslacht te vervullen. Eene
goede gezindheid jegens elkander en de overeenstemming
van beider stand en belrekkingen schenen dus toen wel de
eerste vereischten van zulk eene verbindtenis uit te maken,

Als zoodanig beslonden er inderdaad geringe hinderpalen,
welke eene vereenigiüg van den telg der M i n n e m a 's met
eene spruit der W a 11 a 's in den weg zouden gestaan heb-
ben. En deze wensch des jongelings strookte zoo geheel
met het verlangen des vaders, die een vriend van den zij-
nen was, dat hij zich bereids van een gunsligen uitslag ver-
zekerd mogt houden. Immers den wil zijner dochter achtte
deze natuurlijk aan zijne verkiezing ondergeschikt. Dan,
dit laatste leed spoedig bedenking. E d w e r verklaarde
zich met zoo veel bescheidenheid als vastheid tegen den
wensch van minnaar en vader, — zij verzocht met zoo
veel minzaamheid om haar besluit, althans niet vóór den
aanstaanden veldtogt, te openbaren, — dat al de verzoe-
ken des jongelings, dat al de vermaningen des vaders tot
gehoorzaamheid, schipbreuk leden op den wil der ge-
schokte , doch welberadene dochter. De oude E p o scheen
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daarbij in haar gemoed te lezen; hij werd bewogen met
haren toestand, en eindigde dus de woordenwisseling met
H i e o k toe te voegen :

«Hoor, knaap, in oude tijden kon geen jongeling een
meisje bekomen, ten zij hij ze door dappere bedrijven
verdiend hadde. Welnu, gij zijt jong en hebt nog weinig
ondervinding. Thans is er gelegenheid om Ie toonen, wie
ge zijt en wat ge kunt. Zoo ge nu uwe pligten aan het
vaderland eerst getrouw vervult, dan zult ge eene bruid kun-
nen eischen. Maar ook E d w e r •— deze voorwaarde stel
ik vast, — zal, als de strijd geëindigd is, eene keuze mo-
gen doen: en hij, die voor het vaderland het waardigst
gestreden heeft, hij moge haar het waardigste zijn."

Schoorvoetende stond T j e r k deze voorwaarde toe ;
doch toen hij er de bepaling nevens voegde, welke hij
zijner dochter dreigende voorhield, dat er te veel gebeurd
was , dan dat hij immer eene vereenjging van zijn geslacht
tnot dat der J o n g a m a 's zoude kunnen gedoogen , —
toen was het haar droef te moede , en stortte zrj, aan de
voelen der Heilige Moedermaagd geknield, wceueudè hare
lilagtcii en beden uit.

Slantvasltgc, sta vast, ydijck cen Kcrclcpilaari

VONDEL.

De stilte en ledigheid, welke gewoonlijk op buitenver-
blijven heerschen en die zoo geschikt zijn om verveling
te verwekken bij hen, die enkel het leven des h'g-
chaams leven, — deze was mi in de volgende dagen op
Walta-daic geheel geweken voor de tosbsreldseien tot den
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uitlogt, we'.ke omstreeks het midden van de maand Augustus
zoude plaats hebben. Er waren bovendien nog zoo vele
zaken af te doen — zoo vele bezoeken van strijdgenoolen,
bloedverwanten en vrienden te ontvangen, dat de werkza-
me E d w e r van deze omstandigheden een gunstigen invloed
op haar geschokt gemoed ondervond. Naar gelang da tijd
van vertrek naderde, namen die bezoeken toe, en was het
vooral op den laalslen dag, dat een aanzienlijk gezelschap
wannen en vrouwen ziclij op Walta-huis in een familie-
kring verzameld had, ten einde de strijdvaardige mannen
met den vriendschappeiijken afscheidsgroet tçveus de wen-
schen en gebeden voor hun behoud en voor dat des lieven
vaderlands mede te geven. Thans was het echter geene
luidruchtige vreugde , welke voorzat aan den disch. Som-
bere ernst vervulden de harten aller Friezen en Friezinnen :
want de ingekomen berigten, omtrent de magt van hel Hol-
landsche heir en de vloot, gingen alle begrip te boven. Hoe
twijfelachtig was het dus, of men elkander immer zoude
wederzien 1

Wel heerschte er bij allen een vast en heilig vertrouwen
op God en op de regtvaardigheid van de algeraeetie zaak; —
wel verachtte men de lage veroveringszucht, die, ouder
voorwendsel van regt, de vrijheid zocht te belagen van een
rustigen nabuur, van een fier volk, dat cog zijn'hals voor
geen eigendunkelijk Heer of voor een vernederend leenstel-
sel had willen buigen; — wel vertrouwde men op eigene
krachten en den heldenmoed van omstreeks 30,000 dappere
Friezen: — nogtans schatte men zijnen vijand niet gering ,
en stelde men evenmin de mogelijkheid buiten twijfel om Ie
vallen als te overwinnen.

Soms echter werd de stilte door den ouden E p o of door
2
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tien Parochie-priester, Heer Tja H i n g ns Fe i k o n i s ,
afgebroken. Dan verhaalden zij.van den roem der overoude
dagen, van der Friezen gevechten en overwinningen, van

. ïieirvaarten en kruistogien, en stortten alzoo moed, hoop en
vertrouwen in de harten van ai de aanwezigen. Dan weder
wezen zij de oorspronkelijke volksregten en oude previlegiën
der Friezen, van Keizer K a r e l en zijne opvolgers ont-
vangen, als met den vinger aan, en verklaarden de opkomst,
den aard en het wezen der Friesehe Vrijheid, die biina zoo
dikwijls gezegepraald had als zij aangevochten en verdedigd
was; — en zij eindigden met de dankbare erkenning van de
voorregten, welke Friesland tot dusverre genoot, in tegen-
overstelling van naburige landen , waar trotsche Hertogen ,
Graven, Heeren of Leenmannen hun oppergezag over den
af hankelijken en vernederden landzaat deden gevoelen.

Onder de aanwezige gasten bevond zich ook de eerzame
Abtdisse B e a t r i x , welke in gezelschap van eene jonge gees-
telijke zuster, die zij M a r t s j e noemde, uit vriendschap
tot het geslacht W a l t a , met een gelijk doel van Baijum
naar Bozum was gewandeld. De komst van deze vriendin was
inzonderheid E d w e r hoogst aangenaam. Zij was echter
niet weinig verwonderd, dat de Abldis, toen het gezelschap
in den hof zou gaan wandelen , haar ter zijde riep eu ver-
Stocht om haar in een afgelegen vertrek eenige oogenblikken
alleen te mogen spreken. Blozende voldeed zij aan dezen
wensch en ging haar en zuster Mart s je tot dat einde voor.
Zoodra zij alleen waren, herinnert de Abtdis haar het laatsg
gehouden gesprek, en vraagt haar of zij nog de zelfde ge-
voelens koesterde, dan of zij haai- woord reeds had gegeven
aan M i n n e m a , wiens oogmerk te haren opzigte geen
raadsel was gebleven.
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Ifet bijzijn van de jeugdige, haar geheel onbekende, gees-
telijke zuster, die haar hoofd grootendccls in den sluijer van
het klooslerkleed verborgen hield, zoowel als de zucht om
de vroeger behandelde zaak,, pligtshaive, te vergeten, deed
E d v v e r aarzelen haar gevoelen vrijmoedig te uilen. Zij
ïeide dus alleen, dat zij rog vrij was en geen voornemen
had, hare hand ooit aan M i n n e ma te geven.

Weiverre dat de Abldis zich niet dit antwoord tevreden
gesteld zoude hebben, bleef zij op eene nadere verklaring
omtrent het eerste aandringen. Zij verklaarde tevens , haar
de verzekering te kunnen geven , dat T j a a r d J u w i n g'a
nog de zelfde gezindheid jegens haar voedde, — dat hij,
morgen ten strijde trekkende , vurig verlangde te weten wat
zij besloten bad, ja dat het heden de dag was, die welligt
nimmer zoude wederkeeren, om in dezen voor beider lot
eene beslissende uitspraak te doen,

'Was het wonder, dat de zedige en door zulk eene vraag
ontzette Jonkvrouw in diepe gepeinzen voor zich nederzag
en de hevigheid van den strijd gevoelde tusschen liefde en
kinderlijke gehoorzaamheid — tusschen verlangen en vrees —
tusschen wil en pligt? Te midden van dezen strijd ontdoet
zusier M a r t s j e zich eensklaps van haar opperkioosler-
kleed en kap — en, in eeae geheel veranderde gedaante,
staat T j a a r d J u w i n g a voor zijne geliefde, die hij na
eenige oogenblikken uit hare mijmering terugroept door hel
zachtkens noemen van haren naam.

»De heilige Moeder Gods helpe mij!" riep zij verschrikt
uit — zonk op een stoei neder, en voegde hem na eenig
toevens met een teederen, half bestraffende!), blik toe :
a T j a a r d , T j a a r d ! wat is dat? Zijt gij het zelf?" —

»Ja, E d w s r ! ik ben het zelf: ik-vraag u verschoo-
9, *
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«ing voor deze stoutheid; maar ik moest dezen stap doen :
want morgen ga ik ten strijde, — eu nu of nooit moet ik
het weten op welken prijs ik mijn leven schatten moet: —
of ik, voor mijn vaderland vechtende, ook voor eene ge-
liefde zal C6trijden, dan of ik , onbemind en ongelukkig, mijn
dood in de zwaarden onzer vijanden moet zoeken,"

In dit oogenblik bezat E d w e r kracht van geest genoeg
om Tj a a r d van de onmogelijkheid eener gehoopte ver-
bindtenis te overtuigen, en hem te verzekeren, datzijgeene
vrijheid meeode te hebben om hem hoop op de vervulling van
zijnen wensch Ie geven. Wogtans zeide zij , te grootbelang
in zijn welzijn te stellen om hem geeae betamelijke zucht
tot zelfbehoud aan te prijzen, ea met hem op Gods zegen
en den invloed van veranderde omstandigheden te willen
hopen. Blijkbaar ontroerd vatte zij eindelijk zijne hand en
voegde hem op lieren toon te gemoet : Ga , mijn waarde!
ga ten strijde! Denk niet otn mijn of uw belang, waar het
belang des vaderlands u roept. Toon, als Fries aan dat
vaderland me ge zijt, en het loon der liefde zal u
volgen î"

'VI.

Het lief zal groeien door het leet.

JDe prijs komt nae, de strijt moet voorgaen.

VONDEL.

Op den avond van den twee-en-twintigsten Augustus des
jaars 1396, dien noodlottigen dag, waarop de vloot en het
krijgsheir der Hollanders op het Oostzimgerland, tusschen
JLemmer en Kuinre, geland was en het leger een bloedigen slag
iegen de overmoedige en ongeregelde Friezen gehouden had,—
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zwierven daar drie jongelingen langs het slagveld. Het wai-
'ren T j a a r d en de jonge J u w J u w i n g a met hunnea
knecht W i e r d . Nadat zij des morgens onder aanvoering
van! hunnen vader, den edelen Potestaat, den vijand tegen»
getrokken waren , enden gansenen dag legen zoo geducht eens
overmagt als leeuwen gestreden hadden, wilden zij, — hoe
Vermoeid ook en afgemat van bloedverlies, daar zij allen ver-
schillende wonden hadden bekomen, •— nog eene poging
doen om het ligchaam huns gesneuvelden vaders te hervin-
den. De vijand toch was deels in de schepen teruggekeerd,
deels piet laad ingetrokken; en hoewel er hier en daar in
liet verschiet, nabij het Huis te Velde-, oog enkele hunner
benden ronddwaalden, ten einde de lijken van de aanzien-
lijksten der gevallenen te plunderen , wilden zij liet gevaar
trotseren, en trachtten aan hunnen kinderlijken pligt te vol-
doen, Met moeite herinnerden zij zich op het uitgestrekte
veld de plek, waar hun waardig opperhoofd in het heetste
van het gevecht was gevallen : want met dien val was het
gansche Friesche heir verdeeld, uiteengesprongen , omsingeld
en in een hopeloozen" toestand geraakt.

Zwijgende en met geweld hunne tranen en klagten onder-
drukkende, gingen zij daarhenen. Alle lijken van aanzien*
iijke personen en hoofdmannen , bij welke nu geene onder-
scheiding van vriend of vijand, van heer of knecht meer
bestond, wentelden zij om, of zi] daarin ook het geliefde
voorwerp, dat zij zochten, moglen herkennen-. Meest allen
waren in de borst gewond, en hunne gelaatstrekken droegen
nog kenmerken van de woedende hardnekkigheid , waarmede
zij op den vijand waren ingeva'len. Hier vonden zij een be-
kende •— daar een bloedverwant — ginds een vriend — el-
ders een vijand; doch het lijk huns vaders vonden--zij nieî».
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Diepe stille heersclite er alorame over liet "veld, waarop
weinige uren te voren de mensch in zijne woede zijn on~
schuldigen inedemensch naar het leven had gestaan, — op
hetwelk de heerschzucht, dien dag, den dood zoo vele
duizenden offers had gebragt»

De nacht overviel weldra de vruchtelooze pogingen der
jongelingen. Zij zagen zich dus gedrongen dit tooneel der
verschrikking te verlaten en hunne hoop op te geven, om
hunnen vader een eerlijk graf bij zijne voorouderen te be-
zorgen , terwijl zij nu zijn ligchaam het gevogelte des velds
ter prooije moesten laten. Ook hunne eigene afgefblterde ligcha-
men eischten rust. In diepen weedom keeren zij dus terug.—
Maar, hoor! daar wekt een angstig gesteen en gekerm in
de nabijheid hunne aandacht. Zij spoeden zich derwaarts,
en vinden een zwaar gewond Friesch Hoofdman, die eerst
nu uit zijne bedwelming ontwaakte en, verscheurd door de
hevigste pijnen, hijgend den dood verbeidde. Nog gudste
uit zijne gapende hoofdwonde hem het bloed langs de
kaken,

Volrjverig spannen de jongelieden nu hunne zwakke krach-
ten in om hem te verbinden, te laven en bij het leven te
houden. Zij zoeken daarna eenige gebroken lansen op ,
maken daarvan eenel soort van draagbaar, leggen den hoofd-
man daarop, en dragen hem zoo, in weerwil van de grootste
moeijelijkheden op hunnen weg, van het slagveld naar het
noordelijk dorp Echten, waar zij eene veilige schuilplaats
meenden te zullen vinden. Reeds zijn zij tot in de nabij-
heid van dat dorp genaderd, en wanen zich in het genot
der rust toen zij vol angst iemand hooren naderen. Het is
een visscher, die hun de droeve tijding brengt, dat de
Hoilandsche benden de dorpelingen vermoord of verjaagd-,
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en bezit van hunne buizen genomen hebben, zoodat het
hoogst gevaarlijk was , zich thans in Echten op te houden.
Te hunner beveiliging geeft hij hun nogtans den raad orn
Maar de andere zijde vau het Tjeukemeer over te steken,
waartoe hij door zijne boot hun de gelegenheid wil ver-
schaffen, Terwijl nu de uitgewoede Loosheid in het dorp
slaapt, dragen de jongelieden hunnen last dan weg over.
Weldra bereiken zij aan den oever van het meer de boot,
waarin zij zich met den onbekenden gewonde begeven.

Hoe ruim haalde hunne beklemde borst adem, toen zij,
diep in den nacht, zich op den grooten plas bevonden en zich
vooreerst buiten gevaar mogten achten. Hoe aangenaam was
hun de rust , na zulk een dag vermoeijing en verschrikking!
Allen vielen weldra in een diepen slaap. T j a a r d alleen
bleef met den roeijer waken. De pijn, welke zijne heen-
wond hem aandeed — de droefheid over bet verlies van
zijnen vader — de smart over de nederlaag zijns volks en
het lot dat zijn vaderland verbeidde — de gedachte aan
E d w e r en de vervulling van zijne zwakke hoop: — dat
aües woelde onophoudelijk in verwarde beelden door zijnen
geest. Diis in gepeinzen verzonken, kleurt de dageraad het
uitspansel met de schoonste verwen; — met ieder oogenblik
wordt het helderder, — en , God! bij de eerste stralen van
het rijzend zonnelicht herkent zijn oog in den slapenden
Hoofdman , dien zij van het slagveld gered overvoeren, den
edelman Tj-erk v a n W a l t a , den vader van zijne', ge-
liefde E d w e r ! Welk een licht gaat hem op! Zijne hoop,
zijn moed, zijne krachten worden versterkt en uitgebreid ,
en geene inspanning schijnt hem nu te moeijelijk , om het le-
vensbehoud van zulk een liooggeschatten kranke te ver»
zekeren.
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Er lag in die dagen aan de overzijde van het Tjeukemeer,
onder den dorpe Olde-ouwer, eetie Stins Assema geheeten,
door veje wateren en poelen omringd en versterkt. Er bleef
geen ander middel over dan om deze aan te doen, en ha»
ren bewoner ora huisvesting en verpleging te verzoeken.
Hoewel dit huis reeds een aantal gev'ugte personen bevatte ,
werd hun dit verzoek gereedeiijk ingewilligd. Met de meeste
zorg wordt nu W a 11 a van uil de boot naar de Stins ge-
dragen en worden de overigen daarop dadelijk verzorgd.
De rust en verkwikking, welke zij bier genoten, droeg,
door de minzame zorgen van den gastheer en diens gezin , ?
alles bij tot spoedige herstelling van hunne krachten.

Maar wie der iotgenoolen T j a a r d hier met de meeste
verwondering ontmoette, was R i e n k M i n n e ma , —-te
meer, toen deze vriendschappelijk naar hem toe kwam,
hem de hand drukte en hem te kennen gaf, in den slag
door zijne dapperheid uit een gevaarlijken drang des vijands
ontzet en gered te zijn. «Mijne dankbaarheid," zeide
bij, »zal steeds trachten u te vergelden, wat gij mij be-
wezen hebt. Wees mijn vriend, en ontvang als eene er-
kentenis dezen ring, welken ik voor Ed w e r bestemd had,
doch dien ik thans, met alle aanspraken op haar bezit, u
overdraag. Want uwe dapperheid eischt grooter loon dan
ik u vermag te geven."

Drie dagen duurde het echter eer W a 11 a zijner redding
bewust werd en zijne redders herkende. Maar welk eene
herkenning tvas deze! Hoe dankbaar drukte hij T j a a r d ,
die naatiwelijks van zijne sponde week, de hand; — hoe
belangstellend vroeg hij naar het lot des vaderlands en naar
dat zijner zonen en aanverwanten; — hoe vurig sprak hij
tot hem over zijne E d w e r en hare onzekerheid omtrent
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ziju behoud; ja hij rustte túel, vóór dat T j a a r d hem be-
loofd had , den volgenden dag met W i e r d naar Bozum te
zullen reizen, opdat hij zelf het ben'gt van zijne redding
aan zijnen vader, dochter en zonen kon overbrengen.

Geene bede eens kranken werd ooit met meer genoegen
gehoord —• met meer ijver volbragt dan deze. Met verba-
zing «n blijdschap werd hij op Walta-staîe ontvangen, ge-
hoord en gevierd: want uit wiens sîiond zou E d w e r zulk
eeîie heugelijke tijding liever hebben vernomen ? Alles wat
de liefde zaligs heeft, genoten zij met het oog op de ge-
lukkigste toekomst, die nu door geenerlei nevelen meer
bewolkt scheen. Na verloop vau twee dagen kwam hij van
Bohward terug om zich andermaal naar Olde-ouwer te bege-
ven , en voerde van daar den dankbaren vader in zegepraal
naar Bozum terug, om nog dien zelfden dag uit zijne hand
bet loon der liefde te ontvangen, dat hij zich door trouw,
dapperheid en inenschlievendheid waardiglijk had verworven.

Julij 1838,



F R A G M E N T

VAN EEN

ID&AfttARlSlQlEt STUUK-,
IN VIJF BEDRIJVEN,

GETITELD:

Personen in dit gedeelte. •»

A s c o n , de eenige afslamnieling van koning Fr is o.
G c r d a , opperpricsteres der Godin B a d u he n n a ,

moeder van A s c o n .
C r u p t ó r i c h , een voorname Fries, vriend van Ascon.
O c t a v i a , eene Romeinsche maagd, dochter van het

legerhoofd Pis o, — zij is bij de Friezen
gevangen.

B r u i d e n , O p p e r h o o f d e n , G e v a n g e n e n ,
P r i e s t e r e s s e n .

A s c o n , in den jare 28 onzer telling, door de Friesche
stammen naar Rome gezonden, wordt te midden zijner ver-
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geefsche bemoeijîngen bij den Keizer door P i s o van den
dood gered, — en leert diens dochter O c t a v i a kennen

•*- en beminnen ; —• bij zijne terugkomst vindt hij haar ge-
vangen bij zijn volk; — zij verbiedt hem op verbeurte van
hare liefde tegen haren vader en hare landgenooten op te

! trekken, —• hij is in strijd tusschen zijne genegenheid en
! zijn vaderland.

Dit Fragment bevat het laatste gedeelte van het
Derde Bedrijf. Het looneel verbeeldt B a d u-
h e n n a ' s woud, waar de stammen met de nieuwe
maan vergaderd zijn.

T" Â s c o n.

{Hij siaai in het midden der vergadering en vervolg!

aldus het verslag zijner zending :)

Bij den Keizer is geen recht;
i Frieslands dappre legerscharen

Acht hij slaven en barbaren,
Aan zijn voetbank vastgehecht,

I Voedsel voor zijne adelaren,
Slagtvee voor zijn wapenknecht.

Rome's heerschzucht kent geen perken;
Waar zijn adelaar de vlerken

Uitslaat, boeit hij volk bij volk
Aan den gulden zege wagen,

Of hij komt, gelijk een wolk,
Bliksemvuur en donderslagen

„ Met zich voerend in zijn vlugt;
Uitgestrekte koningrijken



28

Buigen, waar hij door de lucht
Op zijn prooi komt nederstrijken. —
't Opgerezen vieugeldons

Is Pan zweet en tranen nat
En zijn klaauw met bloed bespat . . . .

O u d s t e D r u i d e .

A s c o n , spreek, wat raadt gij ons?

A s c o n.

Vrijheid is het hoogste goed,
Haar onschendbaar te behouden

In de vrijgevochten wouden
Ofte koopen met ons bloed.

Is mijn raad; — doch Rome's benden
Overslroomen Flevo's strand-.

En wie schetst ons al de ei lenden
Van het veege vaderland,

Zoo zij ons gewest verhoeren !
En is Friesland? legerschaar

Maglig, om door tal van speeren
De ongeterade vlugt te keeren

Van den trotschen adelaar ?
'k Weet het, vrede valt u zwaar,

Ja, gij vordert wraakvoldoen'ng,
Maar — verkiest gij geen verzoening,

Zoo verzoening mooglijk waar? —

{algemeen gemor en gemotrwci.'
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E e n Q p p e r h o o f d.

A s c o n , ü b b o's zoon , komt gq

Hier , in deze lieldenrij ,
'Van 't verbond inet Rome spreken.

Zaagt ge ooit, dat de leeuw van 't woud
Op de loos geveinsde streken

Van den tijger zich vertrouwt?
Wilt gij eerloos nederbuigen

En, ia 't raorsïg slijk verlaagd,
Homes Vorst uw dank betuigen

Voor de ketens, die gij draagt?
Geen verbond met valsche vreemden ̂

Onze leus is : dood of vrij!
Hier, in onze Friesche beemden

Dulden wij geen dwinglandij!

{klank van wapenen.)

A s c o n .

Grijze strijder, gij hebt regt.
Wilt gij allen alles derven,
Voor de dierbre vrijheid sterven

Of den vreemden wapenknecht
Van het Friesche strand verjagen, •—

Wilt gij voor het vaderland
•Goed en bloed en leven wagen,

Dan . . . . . ziedaar mijn broederhand!

(heidere klank van wapenen.)

'k Hoor de koopren schilden klinken,
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'k Zie de scherpe «peeren blinken ,
'k Schaar mij in uw heldenrij,

Rome's adelaar zal zinken
En het Friesche volk is vrg' !

O u d s t e D r u ï d e .

F r i s o's volk zal zegepralen,
Zoo voorspellen ons de Goôn,

De adelaar zal nederdalen
Voor het zwaard vaa F r is o's zoon; —

Zonen van het Noord, wij breken
Moedig onze kluisters los,

B a d u h e n n a zal zich wreken
Voor de schennis van haar bosch.

Thans geen enkel uur verloren,
Maar een Opperhoofd gekoren

Die ons heidenvolk gebiedt;
Rustig, vrije Friesche mannen.
Voor 's laads heil den raad gespannen,

Twist of tweedragt schade ons niet.

C r u p t o r i c h .

Ja, een Hoofd voegt onze stammen,
Wiens geslacht en oorlogsroem

Aller geestdrift kan ontvlammen. . . . .
Wilt gij nog, dat ik hem noem?

{Mank van wapenen.)

Wie is hij, die al de paden
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Door de Friesche wouden kont,
Die door eiken vloed kan waden

Sneller dau liet slrqdros rent.
Kent gij zijn beroemde daden ?

{klank van wapenen.)

Weet gij , wie in 't jongîingskleed
Reeds den woudos tuinileu deed,

Aan den rossen leeuw zicht waagde
En den beer in 't hol belangde ?

Vraagt ge mij naar zijn geslacht?
Hij is de eenîgsle der loten ,
Die , uit F r i s o's stam gesproten ,

Slechts op uwe wenken wacht,
Om zijn stamvaêr te evenaren,

Hem zij 't hoog bevel geboôn !

(klank van wapenen.)

Ouds t e Druïde»

Hij gebie de legerscharen,
Leve ouze A s c o n, U b b o's zoon!

(k/ank van wapenen }

A S C Û D , ter zijde.

Ja , vijandig was de band
Die O c t a v i a en mij
Zamenbond! — Het is voorbij! —

luid.
Ja, voor 't Friesche vaderland
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Wil ik spiets eu zwaard hanteeren
En der vreemden trots verneêren !

Grijpt de wapens van den wand,
Wilt mij F r i s o's slagzwaard halen

En mijns vaders leeuwenhuid.
Friezen, gij zult zegepralen

Eer de maan haar loopkring sluit!

{klank van wapenen; hij wikkelt zich
in den leeuwenhuid van Ubbo.)

U b l o deed zich nooit weleer
't Leeuwenpantser oin de lenden ,
Of hij sloeg de vreemde benden

En kwam zegepralend weer !

Gerda . (mei de Priesteressen,
Ascon knielt neder.)

Wees gezegend, eedle zoon,
Keer als overwinnend strijder,
De eernaam : » Friesche volksbevrijder,"

Zij voer u het hoogste loon!

O u d s t e Dr u i de .

Thans den Veldbeer opgeheven,

{Men heft Ascon op een schila.)

En weerklinke ver in 't rond:
Lang moog F r i s o's nakroost leven

Op den vrijen Frieschen grond!
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G/ioor van Dr uiden en Priesteressen.
{Onder het ronddragen op kit schild.)

1.
F r i s O's Leigen zullen blóeijea

Door alle eeuwen heen ,
En de vreemde slavenboeijen

Breken en vertreêöj
Dat de trotsche Romer beef,
Ascon, onze Yeldheer leef!

2.
Mogen donkere oorlogswolken

Drijven in het Zuid,
Vlammen \ ïtome's wreede dolken

Reeds op roof en buit,
Fr is o's zwaard in A s c o n ' s hand
Bliksemt voor het vaderland.

3.
Neen, ons dreigen geen gevaren —

't Friesche volk veracht
Hun bloedgieiige adelaren;

Heel hun legerraagt
Heeft geen held zoo groot als hij ,
A s c o n maakt ons frank en vrij! —

{Zij trekken in oplogt af, — dt
Priesteressen ackkr aan.

O c t av ia , ter zijde {als de laatste der
vertrekkende P ries ter essen.)

Goden, alles is verloren!
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Frkslands heirmagt is gereed
Om den Romer op te sporen. —

Zuilen zij verwoed en wreed
Nu mijns vaders hart doorboren ? —

A s c o n , had ik 't ooit geloofd.
Dat ik eens u aan zou staren
Onder P i s o's raoordenaren ,, .: .

A s c o n , A s c o n , gij aaD 't hoofd! —

(zij zinkt neder.)

KUNDE VAN HET DERDE BEDRIJF.

Tjallehira. k. WTNKLER PKINS.



FOLCKERT AYTTÂ

EN

IJ D T HAIÎIA,

Verhaal uit de zestiende eeuw.

JYlenigeen heeft, Friesche Lezers, ü veel verhaald van
het leven en de verrichtingen, van de kunde en geleerd-
heid, en van de deugden, van den beroemden V i g l i u s
Z u i c h e m i u s a b A y t t a , of — gelijk men hem op
zijn Friesch noemen moest — W i g l e A y t t a van Zwi-
ehem, en, in den derden jaargang van dezen Volksalmanak,
heeft de welversnedene pen van den Heer Mr. A. T e 11 i n g
U eene uitmuntende verhandeling over dien edelen Fries ten
beste gegeven. Inderdaad, hij was een groot man; maar
deze en gene, die hem hoog geprezen heeft, is daardoor
zeer ongelijk aan zich-zelven geworden. Er is er , die,
groote voorstanders van de hervorming en van de wettig-
heid van den opstand der Nederlanders tegen P h i l i p s I I ,
Koning van Spanje, levens het gedrag van hen, die der
Katliolijke Leer en den gemelde» Koning getrouw gebleven
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zijn, met verontwaardiging afkeuren en berispen, en toch
V i g l i u s , die de eene en den anderen ten sterkste heeft
voorbestaan, ja , Hervorming en Geuzen heeft vervolgd,
iiiibuudig roemen en verheffen, Hoe hangt dat zamen ? hoe
mogen zij het eene met het andere overcenbrengen ? Voor-
al , hoe kunnen zij de gevoelens van V i g ü u s , in hel staat-
kundige, goedkeuren, die beweren, dat de opstand der Ne-
derlanders rechtvaardig is geweest, ook omdat Koning Ph i -
1 i ps de door hem bezworen privilegiën des Lands ge-
schonden had ? Daarmede toch had de Godsdienst niets te
maken, en de ijverigste Katholiek moest, zoo hij döt ver—
'meende, -zich van den Vorst afkeerîg toonen, zich legen dat
schenden verzeilen. Wij willen echter gelooven, dat onze
Lezers niemand misprijzen zullen, van wien zij zich over-
tuigd houden, dat het gedrag en de handelingen geregeld
zijn geworden door de inspraak van zijn geweten, naar
zijne beste meenïng en zijne innerlijke overtuiging, én dan
zullen zij voorzeker W il l em v a n O r a n j e en W i g l e
v a n A y t t a , beiden , voor groote mannen houden, niet-
tegenstaande zij elkander in den Raad van de Spaansche
Gouvernante der Nederlanden, vaak vijandig bejegenden en
lijnrecht in gevoelen verschilden.

Wij herhalen lu t , menigeen heeft U veel van V î g l i u s ,
weinig of niets van zijne Ouders verhaald, en die Ü al iets
van de laalsten gezegd hebben, hebben dan nog maar ter
loops en als in het voorbijgaan over hen gesproken, en
toch is het "buiten kijf hoogst belangrijk, ook de Ouders van
een groot n;an van nabij te leeren kennen. Daarom willen
wij U t'i=i!i5 het een en ander van den Vader en Moeder
van uwen V i g ü u s verhalen; niet juist iets nieuws, want
wat wij van Jieu welen is reeds voor vele jaren in druk te
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leien geweest, maar in het Ltatijn, en dat verslaat niet
iedereen, en in een boek in 4to (1), en wie leest er te-
genwoordig folianten en kwartijnen, zoo hij ze niet beroops-
of ambtshalve lezen moat ? Doch al waren ook de hoofd-
zaken van het volgend verhaal aan sommigen, ja, aan dg
ineeslen Uwer bekend, aan allen zullen zij het niet zijn, en
wij schrijven , voor allen. Bovendien heeft men te recht
aangemerkt, dat wetenswaardige zaken hun , die ze niet ken-
nen , tot onderwijzing en leering verstrekken , en levens hun,
die ze kennen, lot eene aangename en welkornene her-
innering.

Nu hadden wj U ons verhaal wel kunnen voordragen ,
zonder het, hier en da'nr, een dichterlijk — of, zoo Gij
dat liever hoort, romantisch :— kleed aan te trekken, maar
misschien zou het dan aan eenigoa Uwer minder behagen;
of bedriegen wij ons hierin ? wel denkt U dan den vorm,
waar die U tegenstaat, maar weg en houdt U aan de za-
ken : de geurige en smakelijke vrucht zij welkootn , en worde
genuttigd, welke schaal ook haar omvatte , of in ,welken
schotel ook men haar opdissche.

Wij moeten U echter, vooraf bekend maken met eenige
plaatsen en personen, welke hierna zullen voorkomen, en
daarbij zullen wij, wel eens den Geleerde moeten uithangen,
alhoewel wij op dien titel geene aanspraak maken. Deden
wij dat niet, dan mochten de echte Geleerden misschien
zeggen,, dat wij ïî iets op de mouw spelden wilden , en dit
moeten wij voorkomen. Lieve Lezers, hebt er vred'j meç
en neemt geduld!

Aan den grooten weg van Leeuwarden.naar Zwolle, tus-
schen het eenigermate van dien weg afgelegen dorp Gou*
turn en het gehucht Wijlgaarttt liggen twee boereplaatssn 3
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bijna tegen over elkander, en waarvan die ter linkerhand ,
van Leeuwarden af te rekenen •—• Oud-Barràhuü, die ter
rechter, Nieuw-Barrahuis geheeten wordt. Doclx in vroe-
gere tijden plachten daar meerdere gebouwen te staan, als,
vooreerst, eeoe Slins, Barra- of Barrastins genaamd,
waarvan nog eeöige sporen voorhanden zijn aan en opeenen
terp, waarover het voetpad ván het dorp Wirdum naar de
stad Leeuwarden placht te loopen (2); ten tweede, een Barra-
konvent, waaronder velen een Rloosler verslaan hebben ; (en
derde, een dorp om en bij dat Konvent gelegen hebbende.

Wat de Stins betreft, dat zij te gemelder plaats gestaan
heeft, dat de Edelen van Oostergoo er, ten tijde van de
welbekende onluslen tussclïeo de Schieringers en de Wetkoopers
vergaderingen op plachten te houden, en dat zij haren
naam van zekeren B a r a of Ba re heeft ontfangen, weder-
spreken wij niet. Maar, emdat men niet weet, wie die Ba ra
of B a r e was, wie de gemelde Stins gesticht heeft, en wie
haar bewooud hebben, ea omdat er in Frieslands geschie-
denis niet van haar gesproken wordt, denken wij , dat zij
al spoedig za.1 vervallen en gesloopt geworden zna; en, dat
V i g l i u s niet op haar geboren is, zal straks duidelijk be-
wezen worden.

Dat, na de slooping van Barrastins, de gemelde Edelen
in Barra-konvent zijn bijeengekomon, betwisten mij almede
niet, maar was dat Konvent een Klooster, en hebben des-
zelfs bewoners het verlaten , om zich te Bergitm te vestigen
en aldaar de welbefaamde Abtdij te stichten (3) ? Neen,
het was geen Klooster, het was een zoogenaamde Uithof
van gemelde Abtdij , even zóó als het Konvent Ter Poorte
een Uithof was van de Abtdij Lidlum.

Dit blijkt vooral dewijl het, volgens P e t r u s v a n T li a-
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b o r ( 4 ) , nog bestond in het jaar 1498, als wanneer het ,

roet de o m . en Lijgelegene huizen, welke te zanieu een

dorp genoemd worden, door B o c k e H a r i n x m a en de

zijnen zoo vreesselijk geteisterd werd, terwijl de Abldij te

Bergum stellig reeds in 1338 bestond ( 5 ) , en alzoo niet is

gesticht n a , en ten gevolge van , het verlaten van Barra-

konvent.

Dat het een Uithof van veelgemelde Abtdij was , is ook

met tamelijke, zoo niet met volle zekerheid, af te leiden,

uit de woorden, die Broeder P i e t e r bij de vermelding

van dien tocht van H a r i n x m a in 1498 beeft gevoegd , te

welen: » Ende oock, doe , als men seiden, dat convent toe

Bergum worde hoer beesten benomen , als hoer beste grote

osssn , buten al ander clenodijen," want met dat » convent

toe Bergum" zal wel de Abldij-zelve niet bedoeld zijn ge~

worden, omdat het niet geloof baar is , dat B o c k e en de

zijiea. zich-) t oen , naar Bergum begeven en zich zoo verre

in dien hun vijandelijken hoek hebben durven wagen;

neen, de meening i s , denkelijk altoos, dat de Abtdrj het

hare in of op haren Uithof verloor.

En eindelijk, wat zegt A d r i a n u s G ö u d a n u s , of wie

anders de kundige uitbreider zijn moge van h e t : Leven van

figlius, in liet Latijn, en , zoo men wil, naar diens eigene,

mondelinge opgaven beschreven? » Die Landhoeve ( B a r r a -

huis) hadden, vóór F o l c k e r t , de Leekebroeders van voor-

zegde Abtdij, die gemeenlijk Konversen genoemd worden,

bewoond. Ook is e r , op den tienden October 1492 ,

bij Bnrn huis, tusschen d« Leeuwarders en hunne bondge-

cooten , de Groningers, ter eene , en de Snekers — , Ier an-

dere zijde, een zwaar gevecht voorgevallen, waarin de

laalstgemelde wijken en hunne veiligheid in de vlucht zoékea
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raoesten, na een aanzienlijk verlies van Manschappen t<?
hebben geleden. Daarna, en wel zes jaren later, in 1498,

-', heeft d? edele en dappere A u c k e v a n U n i a ,
van 1frirdum, met sommige inwocers van dat dorp, meer
stoutmoedig dan welberaden, de Leeuwarders aangeva'len
tusscuen de hoeven Schierhuis en Barrahuis, en zijn ds
voornaamste» van dat dorp gesneuveld, •— 't welk
de Broederen van Barrahuis, onder wier oogen beide ge-
vechten waren voorgevallen, zoo zeer verschrikt heeft,
dat zij er toen ernstig op bedacht zijn geworden, om van
daar te verhuizen, en daarin zijn zij bevestigd gewoiden
doorliet verbranden van de lioev.fi, en da verdere schade,
hun aangedaan, door de Leeuwarders, drie maanden daar-
na, en wel op den 11 September van gemeld jaar (6),."

Het blijk dus wel degelijk, meesien wij, dat Barra-
lionvcnt of Barrahuis. — 't geen het zelfde is, zoo ais inede
nader blijken zal, eene Landhoeve was, welke, voor de
Abtdij van Bergum, bebouwd werd, door Leekebroeders
oïKonvcrsen, die echter, als immer, tezamen woonden, en
onder eenen Overste of Prior stonden en aan de kloosterlijke
tucht onderworpen waren; dus : een Uitliof der Abldij ; en
dat dezelve Abtdij dien Uithof, eerst in het jaar 1498,
opgaf, schoon dan ook niet dadelijk nadat Bock e Ha-
r i n x m a dien zóó geteisterd had,, als wij reeds vernield
hebben, doch waarvan G o u d a n u s zwijgt.

Wat nu den naams oorsprong van Barra-konvenl belangt,
men kan zeggen: Barrahuis is eepe verbastering yan
JBergumerhuis (of Bargumerhuis) (7) , en Barrasiins is de
Stins van B a r a of B a r e , en: beide gebouwen haddçn
niets gemeens met elkander, ofwel: en Barrasiins, dat is:
J}ergumcrstim, behoorde bij het rLouvcjjt, en was door de
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^btrlij, ter heveiligicg van S>aren Uilhof, en mede lot eens
toevlucht in nood voor de Broeders van het Konvent, gesticht;
of: Earrastins, was door zekeren B a r a of B u r e gesticht,
en naar die , nabij het Konvent gelegene Stins, had hetzelve
Kouvent. den naam van Barrahuis aangenomen, ea voor
het overige had het met de Stins niets te maken. Hierom-
trent beslissen wij niets, maar willen niet ontveinzen, dat
wij liefst denken, dat inderdaad ook Barrastins, door de
Bergumer Abten, ten gemelden einde gebouwd was; dat
zij hun tot verblijf strekte, wanneer zij soms meerdere da-
gen in den omtrek van Barra-konvent moesteu vertoeven ,
maar dat zq haar, al spoedig na do stichting, om de eene
of andere reden, b . v. omdat het onderhouden van de
Stins der Abtdij te veel gelds kostte, hebben laten verval-
len, en haar eindelijk hebben gesloopt, begrijpende, d;t,t
het slechts zelden zou gebeuren , dat zij langer dan een
dag op den Uithof moesten verblijven, en dat zij, bijaldien
een langer vertoeven volstrekt noodzakelijk was , ook wel
in het Konvent hunnen intrek nemen konden. Dat zij den
Edelen veroorloofden, om, eerst op de Stins, daarna in
bet Konvent, te vergaderen, was-niets vreemds : daartoe
leende de Geestelijkheid hare gebouwen meer, uiou herin-
nere zich slechts, hoe vele Landsdagen er ia het Jacobijncr-
kloosier. te Leeuwarden gehouden zijn, en vermoedelijk had
zij er nog een eerlijk winsljen van.

Thans moeten wij iets zeggen van dien F o l c k e r t , die
door G o u d a n u s ter aangehaalder plaatse genoemd wordt.

In hel jaar 1440 leefde, te Roordahuizum, niet op Aytta
te Zwîchem, de Friesche Edelman G e r b r a n t A y t t a ,
welke geslachtsnaam was ontleend geworden van eenen
Voorvader A t e , want A y l t a is; Ates zoon, Die G e r -
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h r a n t verwekte , bij J e t s B u c a m a (B o e k e m a) , ten

minste negen kinderen, onder welke vier zonen, te weten:

I , B u c h o ( B o e c k e ) (of: B e r n a r d u s B n c h o ) A y t l a

(of: v a n A y t l a ) , een kundig, geleerd man, Magister,

die zijne ioopbaan als Pastoor te Zv/ichem begon, en als

Deken, en Raad van Keizer K a r e l V te 's Gravenkage,

'm Holland, eindigde, I I . F c r c k e A y t l a (of: v a n

A y 11 a ) , Pastoor en Prebendariüs Ie Wirdum, I I I .

W î j t z e A y t t a (of: v a n A y t t a ) , jong gestorven. IV.

F o l c k e r t A y t l a (of: v a n A y t t a ) , die naauwlijks

vier maanden oud was , toea zijn vader , omstreeks het

feest van iS. Mattkeus (24 Februari}) 1484, te overlijden

kwam.

In het zorgen voor de door G e r b r a n t nagelaten kin-

deren schijnt vooiTiamentlijk diens oudste zoon, gemelde

B u c h o v a n A y t t a — zoo zullen wij hem voortaan

noemen —• zijne moeder, die, eerst in 1528, het tijdelijke

tegen het eeuxvige verwisselde, te hebben bijgestaan. Hij

was het dan ook, door wiens bemiddeling zijn jongste broe-

der pacîiter werd van den meergemelden Uithof der Abtdij

van Bergum, Barrahuis, hetzelfde goed als het voormalige

Barra-konvcnt, volgens de uitdrukkelijke woorden van

G o u d a n u s ( 8 ) , op welks grond de Kanonniken begon-

nen waren de grondslagen van een nieuw Klooster (Konvent)

te leggen, hetwelk zi j , wegens de ongunst des tijds en de

rampzaligheden des oorlogs , niet voltooien konden.

F o l c k e r t was derhalve nu gevestigd, volgens zijnen

stand, want zijne eigene , of van anderen in huur genomen

landerijen te bebouwen , of onder zijn opzicht te doen be -

bouwen , — paarden, koeien , schapen , en varkens te ver-

zorgen en aan te fokken, — boter en kaas te vervaardi-
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gen, — was in xrjne eeuw ook een adellijk werk, en mocht
er dan ook op de aangeerfde , aangekochte, of In pacht of
in huur genomene state een steenen huis staan, hel geheel
bleef eene hoerenplaats en de Edelman een Boer, ten
minste voor zoo veel hij zijne woonplaats ten platten lande
gekozen had.

Verplaatst U thans een oogenblik met mij naar het dorp
Wcidum. Daar leefde voorheen de Hoveling W i g l e H a n i a ,
gesproten uit een aanzienelijk Geslacht, hetwelk echter in
vroegeren trjd meer gezags en grootere macht te ïfeidum
bezeten had, dan liet erfdeel van W i g l e was geworden.
De adellijke Juffer, R i n t s B o n n in g a , was zijne gade
geweest, maar thans zijne weduwe. Zij had hem negen
kinderen geschonken, en onder dezelve eene dochter I J d t ,
die , toen F o l c k e r t Jiarrahuis verkreeg, zich bij bare
moeder op Haniastate onthield. W i g l e was in 1496
overleden, en I J d t was de eenige zijner kinderen, welke
anders allen gestorven of gehuwd waren, die der moeder
nog geheel toebehoorde, schoon het der, reeds zes-en-
twintigjarige, maar nog zeer schoone en zedige maagd aan
minnaars niet ontbroken bad.

't Was nu in eenen liefelijken zomeravond, dat F o l c -
k e r t vóór zijne woning ter neder zat. De werkzaamhe-
den van den dag — het was een Zondag —• waren afgeloo-
pen , maar het heerlijkste en weldadigste der hemellichten
was nog niet ondergegaan en van tijd lot tijd sleeg nog de
leeuwrik, al zingende , tot eene hoogte, waarop het oog
hem naauwlijks volgen kon , vouwde dan plotselings zijne
vleugelen te zamen, en liet zich, pijlsnel, in het nesljen zij-
ner hem verbeidende gade terug vallen. Nog gaarden de
houigïoekers dfl stof voor den arbeid hunner korfgenoolen
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«il de dooi; liet avondkoeltjen bevende bloemen, en danste»
da tengere muggen op de stralen der scheidende zon en
gonsden hare eigene, voor hem, die zich eenen schoonen
volgenden dag wenscht, zoo aangename melodie, die de
vorschen uit de naburige sloteii. vergezelden. Nog hadden
de vogelen van al'erlei soort hunne kopjens niet in de vede-
ren gestoken, en de Soudaan van de b.oerenwerf en zijn
Harem liet voor hen bestemde nachtverblijf niet opgezocht;
nog herkaauwden de wit- en zwart- of roodbonte melkgeef-
sters en de soortgelijke, meer koppige Vclweiders in wel-
lustige rust de tot zich geiiomene grasscheuten, en keken
DU en dan eens gramstorig,, naar den hiemhond , die hua
wel eens tergend aaublafte, en brieschlen ds., krachtige
hengst, de minder wilde ruineu en de dartele merrie*), ge—
zondheid en vrolijkheid uit. Daar, trad de eerwaardige Pas.-
!oor van Huizum, Licentiaat in àt; Rechten en Raad van
den Heitog van Saksen, B u c h o v a n A y t l a , het erf van
Barrahuk op. Uiings ging E o l e k er t den ouderen broe-
der te gemoet en drukte, dankbaar als altijd, de, hem
»eeds van verre toegereikle hand, — «Welnu, altijd ie
r> vrede, F o l c k e r t . ? " - sprak de Pastoor. »»Hoe zou ik
»»niet, Broeder en Weldoener?" was bet antwoord ea de
tegenvraag. »En toch, — hernam B u c h o , ligt er een ne»
vel op uw aangezicht, en zijt gij minder vrolijk, of liever
meer ernstig dan ik verwachtte en wensebte. F o l c k e r t ,
ontbreekt u nog iets en kan ik het u verschaffen? Ik ben
immers meer dan uw bloeder, en het woord, aan ons bei-
der vader gegeven, toen Hij, Wiens doen altijd liefde is,
hem tot Zich en in hooger werkkring riep, is, en gij
weet het, mij heilig, als Gods gebod, en eer dat ik het
vergeet, vergete ik eei; raijoe eigene rechterjiand.1' »»3a,
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Broeder B i i c ï i o , ik weet het, — maar hoe zou ik u
durven melden, wat mij ontbreekt, — het éenige wat mij
ontbreekt ? Uw Stand., ."" » Nu , F o 1 c k e-r t , ik kan het
wel raden; doch wat doet daar mijn stand tee of af? Ziek
een genot — neen, niet een genot, maar een wezènllijk
geluk, te ontzeggen, om gewichtige, zeer gewichtige, re-
denen, waarlijk niet, om daardoor eene meerdere heiligheid ,
of eenen vrijbrief voor onze zonden bij den hoogsten Rech-
ter van orïze daden te verkrijgen , is geene reden om an-
deren dat geluk Ie benijden, veelmin, om hem te ver-
bieden, het op eene wettige wijze ca te jagen. Gij ver-
langt eene, die met u de zorgen des levens deelt, u met-
raad en daad bijstaat, u de hand reik 1, wanneer zij u mocht
zien struikelen, u met liefde vergeldt, wat gij goeds en edels
gedaan of gewild hebt, u , in afzetselen vanusveigenvleoscli
en bloed, uwer onsterfelijkheid op aarde verzekert, •—eene
gade. Goed, ik billijk dat verlangen, die begeerte, ik keur
haar volkomen goed. Het Geslacht der A y t t a a s moge
nimmer uitsterven, — zij slechts uwe keus eene goede
keus. Derhalve op wie hebt gij die gevestigd? want (voegde
hij er glimlachend bij) voorzeker hebt gij reeds gekozen."
»» Op eene bekende van u en van mij, op de bevallige en
deugdzame IJ d t H a n i a , van TTrúdum. Broeder, ik hel)
haar in baren huisselijken kring leeren kennen ! Een meisjen,
dat zich, in weerwil van zoo vele vereerende aanzoeken,
als haar gedaan zijn, het heil des huwelijks ontzegt, alleen
ten einde hare grijze moeder des te zorgvuldiger te kunnen
verplegen, moet eeae recht goede vrouw, eene voortreffe-
lijke moeder worden. Maar zal zij mij hare hand en baai-
hart gunnen ? zonder uwe voorspraak voorzeker niet; — en
zult Gij"".,, »Moeî ik u andermaal zeggen, dat ik mij a'.j
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uw vader beschouw, en — daar ik uwe keus teu volle bil-
lijk — voor u alles doen zal, wat ik voor een eigen zoon
zou kunnen doen ? Morgen, veellicht nog dezen avond, zal
ik haren broeder T j a e r t spreken, en ik vlei mij, tenmin-
ste bij dezen te zullen slagen. — Geen dank, uw heil is
mijne vergelding."

Groot was de vreugde van F o l c k e r t , toen hij hoorde,
d a t B u c h o niet alleen zijne neiging goedkeurde, maar
ook hem in het verkrijgen van zijnen hartenwensch wilde
behulpzaam zijn, en toen, na nog veel over de lieve I d a ,
en de noodzakelijkheid van het verkrijgen van eene wak-
kere huisvrouw voor den welstand vaa Barrahuis, te heb-
hen gesproken, de broeders, tegen het vallen van den nacht,
elkander verlaten hadden, en toen F o l c k e r t zich op zijne
nog eenzame legerstede ter rust nedervlijde, huppelden
droomen van lust en liefde om zijne koets, en onzichtbare
engelenkoren zongen, dacht hem, zijn bruîloftslied. Hij
genoot den zoetsten slaap , en ontwaakte den volgenden
morgen, zorgeloozer en opgeruimder dan hij in lang ge-
weest was.

B u c h o hield woord , en de in zijne nabuurschap wo-
nende T j a e r t liet zich, even als B r o e r , W i g l e Ha-
n i a a s andere zoon, gemakkelijk overhalen, om, zoo zij ' t
vermochten , hunne zuster uit te huwelijken aan den broe-
der van eenen man als B u c h o , aan eenen jongeling, die
zoo ter goeder naam en faam stond als reeds F o l c k e r t
A y t t a deed. I J d t echter liet zich zoo licht niet overre-
den. » Wie (sprak zij) zal onze bejaarde moeder zóó ver-
zorgen als ik doen kan, en wil." Geeue vreemde, geene
schoondochter vermag voor haar te zijn wat ik wezen zal.
Geene andere dan ik moet hare laatste levensdagen voor
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alle andere moeders benijdenswaardig doen zijn, geene an-
dere hand dan de mijae moet haar de moede oogen sluilen,
geene andere mond dan deze mag haren laatsten ademtocht
opvangen, Ea den laatsten kus op hare veege lippen ge-
drukt te hebben. Ik — de Liefde-zelve scheen bij het
uilen van deze woorden hare aanminnige kaken hooger te
kleuren, met een penseel, in de rozen van het avondrood
gedoopt, — ik acht F o l c k e r t A y t t a hoog, ja ik wil
niet ontveinzen, dat ik van alle jongelingen liem het hoogst
acht, dat ik hem zou kunnen beminnen, en mij vlei hem
te zullen kunnen gelukkig maken, indien ik ten wille van
zijne liefde , mijne kinderplicht kon verzaken, maar lieve
Broeders, dat kan ik niet1."

Ziedaar hoofdzakelijk wat zij antwoordde, en antwoor-
den bleef, totdat eindelijk hare moeder haar bezwoer, niet
langer wederstand !e bieden, aan het geen haar geheel Ge-
slacht zoo innig verlangde. De vrouw •— herinnerde zij
harer dochter — vervult dan eerst hare beslemming, als zij
«chlgenoote en moeder is, en zrj mag niet weigeren delaak
te aanvaarden, welke haar door God-zelven, reeds bij 's
menschen val, in E v a , is opgelegd. — »En, ging zij
voort, is uw kinderlijke plicht jegens mij dan niet met uwen
echt te vereenigen ? Zou F o l c k e r t weigeren, ook mijn
zoon in den volsten zin des woords Ie zijn, en mij, in zij-
ne en uwe woning, een plekje ontzeggen, waarop ik in de
armen mijner I d a sterven mocht." »»Gewisniet, zoodra
Gij het verlangt. Juffrouw," viel F o l c k e r t , die bij dit
gesprek tegenwoordig was, haar in. — En laat ons hier in
het voorbijgaan aanmerken, — want ons verhaal wil de ze-
den en gewoonten der Voorvaderen, waar het pas geeft,
Ï5OO getrouw mogelijk voorstellen, — de titel van Juffrouw
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was toen de eeretitel van eene adellijke Dame, en zooverre
was men reeds vooruitgegaan bij den vroegeren tijd, toen
men de hoogsien in rang van de schoone kunne slechts
Vere noemde, welk woord letterlijk ons tegenwoordige
9rouw iä, en van de Parijsehe Dames de la Halle (Visch-
veikoopsters) d e wellicht binnen kort in het, voor drie
vierden verfranschte Nederland ook als Mevrouwen îulleri
optreden, wist men toen nog niets.

De stem van R i n t s besliste voor de gehoorzame doch-
ter, en in de Zomermaand van het jaar 1503 werdt Barrá-
huis door IJ d t H a n i a, als F o l c k e r t s echtgenoote ,
betrokken.

Daar leefden beiden, verscheidene jaren achtereen, vol-
komen eensgezind, volkomen gelukkig, voor zoo veel men
îiet hier op aarde zijn kan. Daar maakte zijne teederbe-
ininde gade hem tot vader Van vijf kinderen, vier zonen:
G e r b r a n t , W i g l e (of: V i g I i u s, aldus naar den
vader zijner vrouw genaamd), R i n t z e , e n S e e r p , e n
eeae dochter: R i n t s . Maar zij waren niet voorbestemd
om er hunne dagen in rust en vrede te eindigen: de ram-
pen, welke Friesland zoo bitter troffen', verschoonden ook
hen niet. ISaauwelijks waren de onzalige partijschappen
tusschen Schieringers en Vetkoopers door de krachtige hand
der Vorsten van Saksen, a»ri wien dit Gewest zich eindelijk
geheel had rroeten onderwerpen, getemd en beteugeld ge-
worden, of nieuwe twisten vingen aan, en woedden nog
wilder dan te voren. De Hertog van Saksen, G e o r g e ,
wien men, onzes inziens, met betrekking tot zijn als Erf-
potestaat van Friesland regeeren, niet anders verwijten kan,
dan dat hij wat al te naijverig was op zijne wezenllijke,
somtijds ook op zijne vermeende rechten, en dat hij, in
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de meeoirjg, dat ook Groningerland en Oostfriesland dooi-
den Dùitsehen Keizer aan Zijnen Vader ter leen waren op-
gedragen, zich ook die Landen onderwerpen willende, om
dat te mogen doen den JWesterlauwerscken (Oostergoo, Wes-
tergoo en de Zevemvouden) te veel vergde, hen te zwaar
belastte f en te groote strengheid in het invorderen van die
belastingen betoonde; — G e o r g e (herhalen wij) werd ein-
delijk des gedurigen twisteus en kibbelens met de , ophuuoe
burgerrechten en hunne vrijheid, mede wat al te naijverige
Friezen moede, en zag daarom uit naar eenen Vorst, die
zijne heerschappij overnemen wilde, tegen betaling van dat
geen, hetwelk hij inderdaad bij Vreetland (zoo placht hij
dit Gewest weieens in eenen kwaden luim te noemen) had
ingebrokkeld en verloren. Hij vond dien Vorst in K a r e l
v a n O o s t e n r i j k , Hertog van Bourgondië, naderhand de
beruchte Keizer K a r e 1 V, en vleide zich veellicht, dat
de Friezen daarmede tevreden zijn zouden, dewijl sommige
Edelen reeds vroeger getoond hadden, dat zij den Bour-
gondiër wel inruilen wilden tegen den Saks. Maar die Frie-
zen wilden nog liever, gelijk hunne Landgenooten over het
algemeen, die hunne zelfstandigheid voor het grootste goed
hielden, en hunne vrijheid stelden in aan geenen Heer hoe-
genaamd onderworpen te zijn , ^noch G e o r g e noch K a r e 1
tot Gebieder. Zij zagen intusscîien , dat zij zonder vreemde
hulp tegen beiden niet waren opgewassen, en meenden in
K a r e l , Hertog van Gelderland, den doodvijand vaa Ka-
r e l v a n O o s t e n r i j k , dea man te hebbén gevonden,
die, zonder eenige bijoogmerken op Friesland — zelf, aan
dat Gewest de vrijheid hergeven zou. Die dwazen zochten
derhalve G e l d e r s bijstand en verkregen dien. Eenaan-
tal door Ka r e 1 van G e l d e r gehuurde , maar door Frîe-
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scïie Edellieden aangevoerde krijgsknechten, kwam in 1514^
nog voor dat Herleg G e o r g e met K a r e i v a n O o s t e n -
r i jk in dadelijke onderhandeling getreden was, in deze
oorden aan, en het was op den 28 van Louwmaand 1515,
dat Ja n e k e D o u m a , J o u J o u s m a en S i c k e G a -
l a m a , met 400 dier vreemden, Barrahuis op het onver-
wachts overvielen en in bezit namen. Wij moeten hiervoor
de Geschiedkundigen aanmerken, dat wij geene eigentlijke
historie schrijven, en derhalve zwijgen mogen van de aan-
spraken, welke K a r e l v a n O o s t e n r i j k , reeds voor
dat G e o r g e aanbood hem Friesland te verkoopen , op dit
Gewest had, of vermeende te hebben; van de listen, door
den Graaf van Oostfriesland, E d z a r t I I , aangewend, om
G e o r g e in Groningerland en in TVesterlauwers handen vol
werks te verschaffen, ten einde hij voor 't minst ongemoeid
bleve, waartoe hij zich ook van K a r e l v a n G e l d e r s
eerzucht en andere hartstochten bediende; en eindelijk,
van het aandeel, hetwelk aan. alle de gebeurtenissen in Gro-
ningen en Friesland genomen werd door den Koning van
Frankrijk, als wiens Leenman de Hertog v a a G e l d e r
zich gedroeg of veinsde te willen gedragen,

F o l c k e r t was afwezig, en I J d t bevond zich op de
hoeve, alleen (builen bare gewone knechten en maagden)
met hare kinderen , R i n t z e , S e e r p , e n R i n t z , want
G e r b r a u t was reeds door den dood aan het ouderhart
ontscheurd, en W i g Ie lag school te Leeuwarden, alwaar hij
bij zijnen Oom B u c h o , die zich zijner vorming geheel had
aangetrokken, gehuisvest was, toen de zoogenoemde Land-
verlossers haar overrompelden en gevacgen namen. »Hoe
na,'' voerde zij den Edelen te gemoet, » wat heb ik, wat
heeft mijn echtgenoot gedaan, dat gij aldusmet zijne woning



51

en mei zijn gezin handelt ? Is hij liij Herlog G e o r g e in
eenige openbare bediening ev heeft hij zich immer met uwe
Staatsgeschilien bemoeid?'' »»Dat wel niet (gaf een h1,in-
ner ten antwoord), maar men weet, dat alle de A y t l a a s
den Herlog van Saksen aanhangen, en ieder, die — al is
liet dan ook maar middellijk — de zijde van den overwel-
diger kiest j is de natuurlijke vijand van de vrienden âev
vrijheid."'' » De A y t t a a s (hercam IJ d t met vuur) weer-
streefden den man niet, die, door geheel dit Land, a!s Hoofd
en Heer is erkend geworden. Mijn Schoonbroeder is de
eenige hunner, die den Hertog 'dadelijk dient, van zijnen
raad, alleen len beste des Lands. Mijn gade bemoeit zich
slechts .met den veeteelt en akkerbouw, en B u c h o en
F o l c k e r t beiden zullen voorzeker even houw en getrouw
zijn aan Hem, dien de Hemel eenmaal gunt Hertog G e o r g e s
plaats te bekleeden, als aan G e o r g e — zei ven , want B u c h o
dient in het Hoofd des Staats den Staat-alleen, e n F o l c l ; er t
bemint, niets meer dan 's Lancîs rust en vredo, als des
Lands hoogst geluk. Doch hoe dat zij, mijne kinderen ea
ik misdeden u niets, en Iaat ons daarom ten minste onge-
hinderd van hier gaan, indien gij meent deze hoeve te moe-
ten bezet houden. Neemt in Gods naam ai het onze, maar
scheidt de moeder niet van gade en kroost, ontneemt dsn
man en H-ader vrouw en kinderen niet, indien gij menschan
en niet monsters zijt!"

"Wij laten de gegrondheid en juistheid van liet geen IJ d t
voor haren schoonbroeder en echtgenoot zeide, daar: wij
houden den Slaat en liet Hoofd des Staats voor een zoo ééa
en ondeelbaar geheel, dat wij hem, die den recbirnatigen
Vorst verzaak!, ook aan zijn Vaderland ontrouw achten,
en, zonder dit onmiddellijk op F o l c k e r t te willen toepas-
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selijk makelij de zoogenaamde Stillen in den Lande, wiet'
geloofsbelijdenis is , zich met de algemeene zaken nimmer te zul-
len bemoeien, en zoowel den overweldiger als der wettige Over-
heid getrouw te zulien dienen, ziju onze geloofsgenooten niet.

Maar F o l k c k e r t en IJ d t behoorden toenrnaais tot dia
ongelukkige Burgers, die bezuren moeten wat de Oversten
misdoen; en ofschoon de, Gelderschgezinde Edelen der laatst-
gemeide veroorloofden , zich tnet hare kinderen naar Leeu-
warden [te begeven, werd de hoeve bezet, werden F o l c -
k e r t s goederen vernield, of geroofd en weggevoerd , en
ging Barrahuis bij der Geklerschen aftocht in vlammen opj

Want tot den aftocht werden zij welhaast gedwongen,
daar F o ! c k e r t , toen hij het gebeurde vernomen had , ia
droefheid en gramschap ontstoken, zwoer, het niet ongewro-
ken te zullen laten eu dien eed gestand deed. Hij overreedde
de bekenden en vrienden zijns broeders, met name W i j t z e
v a n C a m m i n g a e n H e t t e v a n D e k e m a , om, met
de Burgers van Leeuwarden , onder zijn geleide op de roo-
iers los te gaan, en God stond hen bij. Velen der Gel-
derschen, die hun van af Barrahuis te gemoet togen, sneu-
velden; een ander gedeelte hunner, dat zijne eerste toevlucht
op Uniaslins zocht, werd door vuur van daar verdreven en
moest verder vluchten, menig eenen doode en niet weinig
gevangen achterlatende. J o u J o u s m a a s huis werd in
brand gestoken, en hij — zelf zou almede den dood niet
ontkomen zijn, bij aldien niet F o l c k e r t , de edelmoedige,
der vroeger tusschen hen beiden bestaan hebbende nabuur-
schap eo verkeering gedachtig, hem het leven gered had en
laten ontsnappen; eene weldaad, waarvoor J o u — men
moet het te zijner eera roggen — hem steeds erkentelijk
ea dankbaar sreblevei» is.
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Inmiddels maakte het voorgevallene en de overweging,
dat er andarmaal iets dergelijks voorvallen konde, de voor-
malige bewoners van Barrahuis ai'koerig van liet weder te
betrekken. Zij besloteo derhalve voortaan hun verblijf te
Leeuwarden te houden, en ondervonden toen de uitwerkselen
vau de grootegenegenheid, welke G e o r g e den A y t t a a s
toedroeg en zijne inderdaad Vorstelijke milddadigheid : hq
schonk F o f c k e r t het zoogenaamde Monizimakuzs, staande
in gemelde stad op de tegenwoordige Wæze, op den hoek
van de wij desteeg , en strekkende tot aan den Wirdumerdijk.
Wij vonden dat huis hel (of: «en) hertoglijk huis genoemd,
het ?.ij dan, dat Hertog G e o r g e het zelf bewoond beeft,
het zij , dat liet zijn eigendom is geweest (9) =

Op dat huis waren F o l c k e r t en I J d t se.lort in staat,
herbergzaamheid en gastvrijheid, twee hoofddetigden, zoo
van hen als van de Friezen in het algemeen, aan velen
ruimschoots uit te oefenen, en in het bijzonder, aan-menig
een hunner, almede door de rampen des oorlogs ongelukkig
geworden bloedverwanten. Op hetzelve borgen zich L i s n w e
van T j e p n i a , met E e e k zijne huisvrouw en zuster van
I J d t , met zijn kroost, en B r o e r , der îaatstgemelde broe-
der, en beide mannen werden er het offer der naargeestig-
heid, welke hen langzaam ten grave sleepte. Op dat huis
schonk ook I J d t haren F o î c k e r t ' nog drie telgen: twee
dochters, M i n t s en S a e p , en een zoon G e r b r a n t , en
eiüdigde zq hare dagen in het jaar 1540(10).

Nog vijf jaren overleefde F o l c k e r t zijne I J d t , on
verwekte intusschen nog eene dochter en eenen zoon, bij
eene bijzit, W o b b e l geheeten. Dat D dit niet verwon-
dere j Lezers, en vooral dat het U geene minachting voor den
vader van V i g l i u s inboezente. Natuurlijke kinderen ver-
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wekt te hebben, was toenmaals cvomaiu eena schande als
eene MiisJaado Zelfs de aanzienlijkste, en vroomste Geeste-
lijken verwekten er , en niet zelden werden zij door de toen»
malige Vorsten gevvetligd.

Vi gH us-zelf schrijft, nadat liij het overlijden van ssijne
moeder vernomen had: » Wederkeeng hebben mijne ouders
liunnei) plicht jegens mij met de hoogate liel'de betracht,
eo daar zij steeds in volkomeue eendracht leefde» en hunne buis-
selijko zaken Biet vereeoigde zorgen bestuurden , hebben zij
altijd met den meesters ijver dat gene gedaan, 't welk voor
hunne kinderen soodig en nuttig was. Zij was ongeveer 61
jaren oud, en daar alle hare kinderen, ik uitgezonderd,
reeds in den echten slaat getreden en alzoo bezorgd waren,
heeft zij, tasa de loop haars levens scheeu volbracht te zijn,
den last dezer aarde niet roet veel moeite afgeiegd, Maar
gewis weuscîite mijn vader zeer} haar te mogen behouden heb-
ben , en hei is hem' bijna , of hij zelfden geest gegeven had , nu
hij eerae gade suist, roet welke hij acht-en-dertig jaren hoogst
gelukkig dooilecfd heeft. Mij moeit niet alleen het verliezen
van mijne moeder, ook door ds smart mijns vaders word
ik ter neder gedrukt. Maar ik laat af uw voorhoofd ec uwe
genoegens door mijne klachten te bewolken, moge ik er nog
slechts bijvoegen , dat mij nooit gedurende mijn geheele leven
iets treurigers overkomen is,1' (11)

Ziedaar, Lezers, U de ouders van V î g J i u s geschetst.
Blijft het immer waar, wat reeds de Ouden zeiden , dat na-
mentlijk, dapperen en goeden steeds door dapperen en goe-
den zijn verwekt geworden , (San kan het U , evenmin ais
ons, verwonderen, dat F o l c k e r t A y t t a en I J d t Ba .
o i a zulk eenen zoon gehad hebben, als W i g 1 e v á n
A j 11 a van Z-wkkcm weleer geweest is.
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(4) In het bekende Archief-~ van V i s s e r eu A m e r s -
f o o r - d t , / / , éST.

(5) II. va a R o II e m a , Wandelingen van mijnen Oud*
oom, enz., bladz, 85, — een boekjen, dat wij len iioogste
prijzen zouden, indieu maar onza lof deszeli's waarde ver=
hoogen koncie.

(6) Anaketa Bdgica., I 7 &S en. 35.

(7) V a n d e r Â a , t. a. /?„

(8) L. cit., p . 59.

(9) Verum — curn irapetiásset ab Duce Georgio doraum
Ducalem quae Montzyma decitur, zegt G o n d i u n s , welke



56

woorden op tweeërlei wijze kuunen rortaald wordsn, geiijk
wij in den tekst hebben gedaan. Somtijds vinden wij bet:
huis ook Mintsma genaamd, gelijk ï>. v. in eene Sententie
van het Hof van Friesland', van den 16 Juiij 1838.

(10) V, g. Anakcta, p.p. 5.en 6. — 6V en 61, en : G a IJ-
b e m a , Verhaal van Leeuv/aaraen, hladz, 295 en.volgt*.

(11) Analeda, p. éSJ. Alles wat wij uit het Latijn
overnamen, hebben wij vrij vertaald,

Mr. A. T.'.H IIALMAEL SR.
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LEVENSSCHETS

VAN

W f B E J A B I C H S J E L E A Af A ,

Een dapper Schicringcr uit het laatst der vijftiende eeuw,

In den tijd toen de Schieringér en Vetîtooper partijen
in Friesland, en de Hoeksche en Kabeljaauvvsche twisten
in Hol/and tot eenen hoogen trap gestegen waren (om-
trent het jaar 1480), en men aan alle kanten niets dan
moord, roof en brandstichting vernam; toen bloedverwan-
ten en vrienden elkander uit enkele partijzueht aanvielen,
beroofden en doodsloegen , en regt en geregligheid • alleen
met het zwaard in de vuist verkregen werd, woonde te
Akkrum op het slot Metslawier, in eigendom toebehooretide
aan J a n c k e D o u w a r a a van Zangweer, de vermaarde
en door ïijne dapperheid en roofzucht even beruchte W ij b e
J e l k a m a , z o o n v a n J a r i c h J e l k a n i a e n S j o u c k
W i a r d a, gehuwd aan eens ,dachter uit^het geslacht J u e-
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l<ama. Hij was een geweldig aanhanger der Schierînger'
partij en een onverzoenlijk vijand van de stad Leeuwarden,
welke, zoo als bekend is, altijd deVelkoopers begunstigde,
Woedend orer het onbillijk gedrag der Leeuwarders, die de
landlieden wildeu dwingen hunne koopwaren alleen in hunne
Stad ter markt te brengen, en tevens tot groot nadeel der
overige Steden en Grietenijen eene boterwaag te Sloten had-
den opgerigt, roofde hij te water en ie laad, waar hij
slechts konde, om de goederen en bezittingen der Leeuwar-
ders in handen te krijgen. Zelfs haalde hij eens veertig
koeijen uit de weiden bij rla stad , in het gezigt der stede-
lingen, weg. Groote schade bragt hij hun vooral toe, door
hut nemen hunner schepen, op de Sneekerinecr en andere
wateren, Van hunnen kant bloven ook daarentegen de
Leeuwarders niet achter, wanneer zij eenige kans zagen,
dezen gehatcn en gevaarlijken vijand eenige afbreuk te kun-
nen doen. — Terwijl J e l k a ' n i a in het jaar 1480 op zijn
eigen Slol te lïemclum vertoefde, om G a l a m a van Koudum,
bondgenoot van Leeuwarden, in het oog Ie houden en zoo
mogelijk van het zijne te berooven, en hij ecnen hoofdman
met eene vrij talrijke bezetting op zijne andere Slins te
Woudsend geplaatst had, tof bedwang der Leeuwarders op
de Slotermeer, belegerden deze op den 22sten October zijn
woonhuis Ie Akkrum, over hetwelk hij zijnen ' schoonbroe-
der, H o r a m e L i e u w e s J u c k a m a , het bevel had toe-
vertrouwd. Deze , geen ontzet ziende opdagen ea liet Siot
niet bestaad tegen eene bestorming rekenende , gaf zich ,
onder voorwaarde van leven en bezittingen . te zullen be-
houden, na zeven dagen over. Op het vernemen van dit
beleg reisde J e ï k a r a a zoo spoedig mogelijk met zijnen
anderen zwager, W o r p L i e u w e s J u c k a m a , die hei»
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in alk zijne gewaagde ondernemingen vergezelde , en in on-
verschrokkene dapperheid niet voor hem behoefde ie wijken,
naar Oostcrgoo, om bijstand te vragen, welken men in dien
onrustigen tijd, toon ieder even zeer verlangde om zich op
zijne vijanden te v/reken, en velen slechts van den behaal-
den buit loefden, niet lang behoefde te zoekea.

Naauwuiijks had hij zijn ongeluk bekend gemaakt, of da-
delijk vervoegden zich bij hem : W i 1 k e R i n g i a , F e i c k e
en P i e t e r C a m s t r a , T a k e S y t z a m a , S y d s W i -
a r d a (mogelijk de broeder zijner moeder) en vale ande-
ren , waarvan de mecsten zich reeds door hunnen moed en
partijzucht berucht hadden gemaakt, ea boden hem hunne
hulp aan. Zelfs W y b e G r o v e s l i n s , anders een Vet-
kooper, was, uit haat tegen Leeuwarden, genegen hem te
helpen. Tijding ontvangen hebbende, dat het Slot Metsla.~
wier reeds in 's vijanrîs handen was, en dat zij dáár
dus voor dit oogenbiik niets Iconden uitvoeren, namen zij
gezamenlijk liet stout besluit om Leeuwarden-zclî aan ie
tasîeo.

Tot betere bereiking van hun oogmerk zonden zij vooraf
W o r p J u c k a m a naar die stad, om met cenige onver-
genoegde Edelen aldaar een plan te beramen, van welken
kant de aanval het veiligst te ondernemen ware; docli her-
kend zijnde, werd bij door de burgers in zijne herberg ge-
vat en gevangen gezet, maar daar men meende, op dat
oogenbiik niets van hem te vreezen te hebben, terstond
weder ontslagen.

Dit plan mislukt zijnde, trokken zij desniettegenstaande,
brandende van begeerte om zich op de Leeuwarders te
wreken en op hoop van een rijken buit uit die stad te zul-
len halen, reeds den dag na het overgaan van het Slot te
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Äkkrum (den 30sten October) op dezelve aan *). Gesterkt
door de ingezetenen van Ferwerderadeel, Oost- en West"
dongeradeel, Dantumadeel, geheel het Noordelijk gedee'te
van Leeuwarderadeel met ï^irdum, Zv/ichum en Goutum uit
het zuidelijk gedeelte van die Grietenij , overvallen zij in
den nacht de stad aan den noordkant bij Oldchove, en ijlen
met zulk eene snelheid den wal over, dat zij binnen waren,
voor dat iemand het bemerkte. Een stadsdieuaar is de
eerste, die wederstand biedt; doch niet in staat da toome-
looze menigte te stuiten, neemt hij de vlugt in eeia nabij-
gelegen huis en wordt aldsar, dapper strijdende, door
W o r p J u c k a m a gedood. Meteen gaat de wapenkreet
op en galmt straat in, straat uit: de bekkens klinken, de
hoorn wordt, naar ouder gewoonte, geblazen en de storm-
klok geluid, zoodat de verst afwonenden van het gevaar ver-
wittigd worden» Alles geraakt in de uiterste verwarring,
ieder vliegt te wapen , snelt het huis uit en valt woedend
de verstoorders zijner nachtrust aan. Thans keert de kans;
nadat een S y m e n D o y e s en eenige anderen cedergeveld
zijn , worden de overweldigers teruggeslagen, Oai evenwel
de stad nog zoo veel schade aan te brengen, ais mogeiijk

*) Zoo er geéne vergissing van dagteekening bij een
van deze voorvallen bij de Geschiedschrijvers heeft plaats
gehad, is de uitvoering hier al zeer spoedig op het besluit
gevolgd; zijnde dit alleen daardoor te verklaren, dat de
zaamgezworenen zich even goed te Tietjerk of Rijperkerk,
Wirdtan of Goulum of daaromtrent, en dus zeer iu de na-
bijheid van .Leeuwarden hebben kunnen bevinden, dan in
een verder afgelegen gedeelte van Oofiergoo, daar hierboven
slechts gemeld wordt, dat J e i k a m a naar dat deel van
Friesland reisde om huip te zoeken, zonder eenc bepaalde
plaals aan te wijzen.
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is, geeft J e 1 k a ra a , toen hij bemerkt dat het doel misâ
lukt is , in het terugtrekken aan de zijnen bevel, om vtiur
op de daken der huizen te werpen, in de hoop van brand
te zullen stichten ; door de voorzigti«heid en oplettendheid
der inwoners mislukt echter zijn oogmerk. Een priester
uit de stad wil Je 1 ka ma over zijnen moedwil bestraffen,
maar wordt mei smaad en spot beantwoord. Eiadelijk ge-
heel in liet naauw gebragt en door de inwoners van alle
kanten aangevallen ea verjaagd, geraken de bespringers van
het kerkhof, waarheen zij geweken waren, op den wal en
eindelijk hals over hoofd in de stadsgracht; zij vlugîen ie-
der [naar zijne woonplaats zonder om te zien, zoodat de
poging, der Leeuwarders, om nog eenige achterblijvers te
vangen , te vergeefs is.

Dubbel misnoegd over|deze mislukte onderneming en het
verlies van zijn Slot te Akkrum, deed J e l k a m a al wat
hem mogelijk was, om de met hem verbondene Edelen tot
wraak aan te zetten, en alles scheen op eenen verwoestenden
oorlog te zullen nitloopen, toen het aan eenige Geestelijken
gelukte, eene verzoening tusscheu de stad Leeuwarden en
de woeste Sehieringers te treffen. Echter wilden W i j b e
en zijne beide schöonbroeders hierin niet begrepen zijn,
maar volhardden in hunne vijandshcap , voornamelijk W o r p ,
die de Leeuwarders eindelijk nog dwong, aan hem vierhon-
derd Goudguldens te betalen, lot schadevergoeding voor zijn
huis te Boxum, hetwelk zij vernield hadden.

In het begin van de lente van het jaar 1482 overviel de
onrustige J e l k a m a te middernacht dé Stins Heslinga te
Poppingawier in Mauviérckrhtm, kwetste den schildwacht
en doodde D o u w e J e l l e s S j a e r d a i n a , s choonbrce»
der van E k o en B o t t e H e s i i n g a . D e g e b r o e d e r s ,
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door den onver wachten aanval ontsteld,- begaven zich in
allerijl naar Leeuwarden, en verzochten hulptroepen tegen
hunnen gemeenschappelijken vijand. De Leeuwarders, zich
herinnerende we!k eene schade W y b e hun van uit zijn
huis te Akkmm had toegebragt, en bevreesd dat bet hier
niet beter zoude gaan, wanneer men liern tijd gaf zich al-
daar vast te nestelen , gaven hem honderd welgewapende en
geoefende krijgsknechten tot ontzet hunner Stins mede. Doch
J e l k a m a hunne aankomst vernemende en hen niet dur-
vende afwachten, daar hij niet genoegzaam van krijgs- en
mondbehoelien voorzien was, en geen tijd gehad had, het
gebouw, hotweik door de bestorming vrij wat geleden had,
weder in orde te laten maken, vsjtrok heimelijk van daar,
en liet het S!ot aan zijne vijanden over, die er dadelijk be-
zetting in legden.

Eenigen tijd daarna kreeg W y b e weder eene gelegen-*
heid, om zijne dapperheid te toonen en te gelijk aan zijne
hebzucht te voldoen. Onder de Hoeksgezinde Hollanders
namelijk, die door het bovendrijven der Kabeljaauwsche
partij verjaagd, hun vaderland hadden moeten verlaten en
in andere gewesten een goed heenkomen zoeken, bevond
zich ook W i l l e m K l a a s z o o n , afgezette Schout van
Hoorn. Deze begaf zich naar <S«eek otn volk aan [e wer-
ven, len einde zijn verloren gezag te herkrijgen, terwijl
eenige zijner medebaliiugen wet hetzelfde oogmerk naar
"Utrechtreisden. Spoedig gelukt het den Schout, J e 1 ka ra a
en zijnen schoonbroeder Ho mm e met een zeker getal
krijgsknechten voor tweeduizend Goudguldens over te ha-
len . om hem in het heroveren zijner vaderstad de behulp-
zame hand te bieden. A d r i a a n v a n N a a l d w i j k ,
Bidder, en J a n van M i d d a g t e n , een Geldersehman,
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voegen zich bij hen. In alles niet meer dan seslig man
sterk zijnde, gaan zij scheep; aan de plaats hunner be-
stemming gekomen zijnde, overvallen zij in den vroegen
morgen van den 3den Junij de stad Hoorn, Bijna zonder
tegenstand te ontnioeten geraken zr; er binnen, hemagtigen
de markt, maken zich meester van de Regenten, behalve
van den nieuwen Schout V e l a a r , die in tij ds geweken
was, en stellen hunne aanhangelmgen, de Hockschen, we-
der in hel bewind. Alhoewel de gevangene Regenten scherp
bedreigd werden, vindt men echter niet dat een hunner
gedood is.

üe Stadhouder van Holland, L a l a i n , kennis van deze
omkeering van zaken te Hoorn ontvangen hebbende , zond
eenig krijgsvolk derwaarts, met belofte van spoedig zelf
aan het hoofd van het geheele leger te zullen volgen. J a n
v a n E g m o n d , die het bevel over deze vooruitgezondene
bende had, gaf den gevlugten Schout Y e l a a r last, om
met eenige manschap te beproeven , de stad bij verrassing
meester te worden. Tot driemalen toe bestormde hij ook
dezelve aan de Noordpoort, doch word telkens dapper af-
geslagen, en in den derden aanval door de belegerden ge-
dood. Zijn volk werd op de vlugt gejaagd en gedeeltelijk
verslagen. Doch de vreugde over deze overwinning duurde
niet lang, want de Stadhouder zelf op den 2Qs!en van de-
zelfde maand met een leger van zesduizend man voor de
stad gekomen, veroverde dezelve na eene hevige bestor-
ming. Reeds waren de wallen door de meeste stedelingen
verlaten, doch werden nog manmoedig verdedigd door N a a l d -
wi jk , M i d d a g t e n , J e l k a m a en J u c k a i n a , toen
de beide eersten sneuvelden. Je 1 ka ma en zijn schoon™
broeder waren gelukkiger; na zich zoo lang mogelijk ver»
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dedjgd te' hebben, gaven zij zich eindelijk, voor de over-
magt moetende bezwijken, gevangen» Evenwel waren ?ij
na hunne gevangenneming nog in groot gevaar van aan de
toomelooze wraakzucht der overwinnaars opgeofferd te wor-
den : want deze, de stad bionengerukt zijnde, stelden aan
hunne woede paal noch perk; al wie men aantrof werd
wreedaardiglijk omgebragt; jong noch oud, geestelijk noch
wereldlijk werd verschoond. Twee priesters werden van
Loven uit het klokhuis op de straat geworpen; de een be-
stierf het terstond, de andere, ofschoon na den val nog
doorstoken, behield het leven. Een der voornaamste Re-
genten werd zoo gehavend, dat men zijn ligchaam bij stuk-
keu opzocht en in manden te huis bragt. W i l l e m K l a a s -
z o o n , die zich verstoken had, werd eindelijk gevonden,
en met eenige anderen op de markt onthalsd. Hoe ligt
konde men in zulk eene. razernij onze beide Friezen voor
medeoproerlingen' en niet als krijgsgevangenen hebben aan-
gezien en hun dergelijk lot doen ondergaan; denkelijk heeft
de hoop op een groot losgeld hun het leven behouden»
Voor duizend Goudguldens ieder, kwamen zij ook vrij eu
keerden naar bun vaderland terug, vol spijt over eene on-
derneming, welke hun geen voordeel, zoo als zij daarvan
verwacht hadden, maar integendeel niets dan schade had
op den hals gehaald.

Ofschoon J e l k a m a in de Geschiedboeken niet uitdruk-
kelijk genoemd wordt a}s deelgenoot aan de verovering van
Leeuwarden door de Schieringers in het jaar 1487, is er,
dunkt mij, geen twijfel aan, of hij heeft zich mede op
dien togt bevonden. Als geweldig Schieringer-gezind en
altijd verbitterd tegen Leeuwarden, zal hij immers eike ge-
legenheid om die stad afbreuk te doen, greîig aaagcnomeii
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hebben, en hoe konde hij ooit hetere voldoeniug aan zijne
wraakzucht verschaffen, dan op dit oogenblik, toen alle
Schieringers tegen het overmoedig Leeuwarden zamengezwo-
ren hadden, en deszelfs ondergang bijna zeker was ? Uit
bet vervolg van zijn levensloop blijkt ook genoegzaam zijne
deelneming, want naauwelijks was de stad veroverd en
3 el ka Bi a's schoonbroeder. W o r p , tot Bevelhebber over
dezelve aangesteld , of de Schieringers ruklen verder voort,
namen de heide huizen van I g o G a l a m a , het een gele-
gen te Koudum en het andere te Oudega, beide in Hemelu-
mer Oldephaerl, in, veroverden de Stinzen van J a r i c h s in a
en II a n ? P e r l i e s in dezelfde Grietenij , vernielden dezelve
en namen den eigenaar van hel laalstgemelde Slot gevangen ,
voorzagen het huis van M i n n e II il Ie ma te Ilarich met
bezetting en gaven J e l k a v n a het bevel over hetzelve.
Uit toch zouden de Schieringers uiet gedaan hebben, wan-
neer bij stil gezeten bad, en niet als een getrouw en mede-
werkend partijgenoot bij hen bekend was geweest.

Van dit Siot deed hij den aanhangers van Leeuwarden ,
I g o G a l a m a en de zijnen, zoo veel schade als in zijn
vermogen was, en werd van dezen op zijne beurt bespron-
gen en beroofd.

Eenige jarenlang schijnt J e l k a r a a het bevelhebberschap
over deze Stins waargenomen te hebben ; men weet niet*
wanneer en op welke wijze bij daarvan ontslagen is Ik vind
nergens weder melding van hem gemaakt vóór het jaar 1494,
toen hij door B o c k e v a n H a r i n x m a als Slotvoogd over
diens nieuw Blokhuis te Hemelian is aangesteld. Uit dit
herhaald opdragen van het opperbevel over versterkte hui-
zen blijkt wel, dat hij wegens zijne dapperheid en krijgs-
kundige bekwaamheden hij zijne partij in groot aanzien

5
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stond, maar tevens ook, dat zijne eigene zaken niet voor-
uitgingen : voor dazen immers was hij , zoo als wij boven
gezien hebben, eigenaar van twee Stinzen, en nu bewaarde
hij de huizen van anderen. Zijne roof- en plunderlogten
schijnen hem dus op den duur geen voordeel te hebben
aangebragt.

In Gaasterland en daaromstreeks ontstonden in dien zelf-
den tijd op nieuw geweldige onlusten tusschen de Schierin-
gers en Vetkoopers, In het begin van September beleger-
den de G a l a m a ' s , ijverige voorstanders van de laatstge-
melde partij, de Stins van J e l m e r O t t e s S i j t z a m a
te Warns in Hcmelumer Oldephaert. *) De eigenaar haalde
B o c k e v a n Ha r in x ma met de Sneekers, L o u w
B r o e r s B o n n i n g a , onzen J e l k a m a en meer an-
deren over, om hem hulp te veileenen. Met veel meer
volks dan de vijand had , trokken zij den 15den vau ge-
melde maand op de Vetkoopers aan, maar verloren den
slag, S i j t z a m a werd gevangen genomen , B o n n i n g a
sneuvelde. H a r i n s m a , die Ie Hemelum gebleven en niet
mede in den slag geweest was, was zeer droefgeestig over
deze nederlaag en trok naar het huis van H i l l e m a te
Harich, J e l k a m a keerde naar Hemelum tot ziju bevel-
hebberschap terug.

Niettegenstaande het verbond , dat er gesloten was tus-
sclieu de G a l a m a ' s en Ha r in x ma wet de Saeekers,
vielen de eerstgemelden, geholpen door eenige krijgsknech-
ten van Bolsward, op den 14den •Ocloher 1495, het Biok-
huis te Ilemdum aan en bemagtigden hetzelve gemakkelijk,

*) Men zie over ilit be'cg hot voortreffelijke Treurspel
vau den {leer Mr, A. v a n I l a l n i a e l , Als Bonninga.
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daar J e l k a m a niet meer dan zestien knechten bij zich
had. Hij zelf werd gevankelijk naar Bohward gevoerd.
Hoe lang hij aldaar ia bewaring gehouden en op welke
wijze hij ontslagen is, is onzeker; ik vind niets meer om-
trent hem aangeteekend, dan dat hij in het laatst van het
jaar 1496 te Grouw op het kerkhof door eenige Leeuwar-
ders vermoord is, *) om welken dood te wreken het ge-
meene volk van Grouw acht Leeuwarders te Irnmm dood-
sloeg. G - a b h e m a noemt hem in zijn herhaal van Leeu-
waarden, bl.QOO, »het hoofd der Schieringers in Idaardera-
deel." Hoe dit met zijn bovengemeld langdurig verblijf in
Hemdumer Oldephaert overeen te brengen zij, betuig ik niet
te weten; waarschijnlijk is hij , na zijn ontslag uit de ge-
vangenis te Bohward, naar die Grietenij gelrokken, en
heeft zich aldaar, altijd even onrustig en wraakzuchtig, als
hoofd zijner partij opgeworpen.

Zoodanig was dan het onge'ukkig uiteinde van eenen
man, die bij vele gebreken, welke echter door de heer-
scbende neigingen van dien rampzaligen tijd eenigzins kun-
nen verontschuldigd worden s geene geringe bekwaamheden

*) Betrekkelijk dezen doodslag vindt men Iwee stukken
in het Archief der stad Leeuwarden op het Register vermeld
onder No. 49 en 50» Het eene is een brief van kwijtschel-
ding , door de Voogden en Gemeente van Grouw afgegeven
aan den Raad en Gemeente van Leeuwarden, wegens het
doodslaan van W y b e J a r i c l s s . Het andere is eene
kwitantie in het Latijn van I d s a r d u s G a m i u s , Pries-
ter te Grouw, waarbij hij den Magistraat en het volk van
Leeuwarden kwijtscheldt al!e actie tot vergoeding van kosten,
welke konde ontstaan uit hoofde van den gepleegden doodslag
aan W y b e J a r i c h s , Beide stukken zijn van het jaar 1506»
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Lezat. Niemand kan hem persoonlijke dapperheid, stand-
vastigheid en getrouwheid aan zijne eens genomene partij
betwisten. Jammer dat deze hoedanigheden, vooral in zij-
nen leeftijd voor den Edelman, die op zich zelven wilde
staan en niet aan iederen geweldenaar wilde gehoorzamen,
zoo hoogsteoodig, door de verfoeijelijke ondeugden van
hebzucht en wraakgierigheid werden ontluisterd. Van
wreedheid, onder zijne rnedgezellen enlandgenooten zoo ge-
meen (getuige hiervan een A g g e D o n i a , die eenen pries-
ter, met wien hij in twist was, koelbloedig de beide oogen
uitsteekt: een S e e r p B e y e va of B e y m a , die den ge-
vangen en gewonden I g o G a l a m a , na het eindigen van
den strijd laat ombrengen, en meer anderen) kan men J e l -
k a t n a niet beschuldigen: het tegendeel blijkt veeleer uit
het sparen der gevangene Regenten te Hoorn, welke door
de overwinnaars wel zwaar bedreigd, maar niet gedood
werden , zoo als hier boven gezegd is- Bij die gelegenheid
zal hij, als een der voornaamste bondgenooten van den
verjaagden en nu overwinnenden Schout, wel iets mede te
zeggen hebben gehad, en men kan dus zonder aarzelen het
behoud dier mannen zoo wel aan zijne gematigdheid als aan
die van W i l l e m K l a a s z o o n toeschrijven

Bergum. H. B. VAN SMINIA.



GESCHIEDENIS EN BESCHRIJVING

m> ©ri'f'«i w<* m<M-

Wanneer men eene kaart van het Oude Friesland in
de elfde en twaalfde Eeuw vergelijkt met eene van het
Tegenwoordige Friesland, dan verbaast men zich over de
groote veranderingen, die er zijn voorgevallen. Dáár, waar
eenmaal uitgestrekte bosschen, dorpen en landen zich ver-
hieven, vertoont zich de zee aan ons oog, en, waar voor-
naaals de golven bruischten, aanschouwen wij vruchtbare
bouwlanden, schoone weiden, volkrqkedorpen. Het laatste
is volkomen toepasselijk op die aanzienlijke streek nieuw

, aangewonnen îands, welke Het Rildt wordt genoemd en
geheel aan de zee is ontwoekerd. Hier toch was ia vroe-
gere Eeuwen de mond der Middehce, die Friesland in twee



70

deelen, Oosiergoo en Westergoo, scheidde, en zich lot aan
Solsward uitstrekte. *) JSelkum, of liever het stadje Uit-
gong, [Civitasexiensis) ter plaatse, waar nu Belkumhgt, †)
lag aan zee en dreef een' uitgebreiden handel, welke ech-
ter door de'allengs toenemende opslqking der Middelzee ver-
minderde en eindelijk geheel afnam, waardoor de stadFra-
neker, werwaarts de inwoners van het stedeken Vitgong
zich metterwoon schijnen begeven te hebben, in bloei be-
gon toe te nemen. §) Âlzoo ontstond ook die rijke en
vruchtbare landstreek, van welke ik den lezer eene be-
knopte Geschiedenis en Beschrijving mededeel.

Omtrent den naamsoorsprong van Hei Bildl loopen de
gevoelens uiléén. Sommigen meenen, dat de benaming af-
komstig is van de Deenen, die hier dikwijls met hunne sche-
pen voeren , era bij welke het woord iîelt hetzelfde is als :
•v/ad of ondiepe zee. **) Anderen, gelijk S c h o t a n u s ,
oordeelen, dal aan deze streek die naam gegeven is, omdat
zij uit de zee is opgerezen, opgehildl, Aan anderen weder-

*,) Zie de kaart geplaatst achter de nasporingen, betrek-
hélijk de Middelzee, door P. B r o u w e r en W. E e k h o f f.

†) Verg, E e k h o f f, t. a. pi. hl. 85 , 86.
§) Reeds vroeger hadden zich vele inwoners van Z7it-

gong, ten gevolge van de verwoestingen, door de Noor-
mannen aangerigt, naar Franeker begeven, toen nog eene
buurt, maar omstreeks het jaar 1192 tot eene stad aange-
groeid, Franeker was, uit vrees voor de Noordsche roo-
vers, versterkt en met muren en walien omringd. Verg,
P . N o t a , tweetal Leerred. bl, 85. F. Si-o e r d s , Hisior.
Jaarb. II . bl. 430.

**) De groote en kleine Eelt zijn twee zeeëngten, die,
Mevens de Zond, de Oostzee met het Kattegat verbinden.
De scheepvaart door de beide Belten is zoo gevaarlijk , dat
groote schepen mcosla! door de Zond gaan.
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«in komt de naamsoorsproug uit Bijland. Biiand, zamen-
gelrükkeu Bild, aannemelijk voor. Eindelijk vindt men
hel afgeleid van be-i-led, dat is bewalerd, dus, het be-
waterde. *)

Zoo ver mij bekeud is, wordt de eerste melding van liet
Eüdt geniaakt in den Giftbrief'van A i h r e c h t en W i 11 e m
v a n Bei je r e n , afgegeven den Uden Aug. 1398, waarbij
A r e u t v a n E g m o n d en Y s s e l s t e i n , wegens bevve-
zene diensten bij de verovering van Friesland'va 1398, †)
beleend wordt met bet eiland Amdand en »een wtlanl,
gheheten Bil, dat aengheworpen is buten dycs, ende ghe-
legen is tusschen Meynaertsga endo Sinle Mariengaerde ;"
wordende hier door buten dycs verslaan de oude Zeedijk ,
en zijnde Mariengaard het destijds zeer beroemde kloosler
van dezeu naam, §) Ofschoon het waarschijnlijk is, dat
bij <le allengs toenemende opslrjking het aangespoelde tel—

*) J r, H e t l e ra a in Oud tn Nieuw Friesland, bl. 114,
Kan, ter bevestiging hiervan, ook hel volgende strekken?
In de Grietenij Tietjerksttradeel komt de benaming van het
Jiildt op twee onderscheidene plaatsen voor, te Sigerswoude
en tusschen Oostermeer en Roitevalle, Hier draagt een ge-
ineenieschar van aanmerkelijke uitgebreidheid den naam van
het Bildt, terwijl onder de eerstgenoemde plaats de naam
van Bildlpolle gegeven is aan een stukje lands, waar de sche-
pen aanleggen, d!e van Eernewoude naar Sigerswoude va-
ren. Twee bijzonderheden hebben deze plaatsen met el-
kander gemeen, dat zij namelijk met vee gewei! worden,
en dat zij laag zijn, en niet zelden, inzonderheid des win-
ters, onder water slaan,

†) Te vinden in S c h w a r t z e n b . Ckarïerboek, I. D.
fol. 284.

§) 7Ae over dit klooster Friesckt Koîks-Almanak 1842,
bf 86 vo/e.
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kens met kadijken is voorzien geworden, waartoe Marien-
gaard van de Oostzijde, en de kloosters Lidlum en Aanjum
aan de Westzijde hunne krachten inspanden, bleven echter
Jeze Janden voor eb en vloed bloot liggen. *) De indijking
van -Bet .Sildt werd eerst een punt van ernstige overweging
bij den Hertog A l b r e c h t v a n S a k s e n , die ia het jaar
1498 door Keizer M a x i in i 1 i a a n tot Gouverneur van Fries-
'land werd aangesteld, ten gevolge van de binnenlandsche
verdeeldheden tusschen de Schieringers eu Vetkoopers, waar-
mede de vrijheid van Friesland te gronde ging en deze
Provincie door de Saksen werd overheerd. Hertog A l b r e c h t
liet zich omtrent den toestand van het Eildt onderrigten,
ging vervolgens zelf dat opgeslokte oord bezigtigen , †) en
eigende liet zich als domein toe , §) met oogmerk, om deze
Janden te laten bedijken. Hij konde echter zijn doel niet
bereiken; uitgeput door den oorlog met de Gelderschen ,
vertrok hij in het jaar 1499 naar Mtissen in Duitschland,
en overleed te Emden den 12den September 1500. Zijn
zoon H e n r i k , aan wien als Stadhouder het bestuur over
dit gewest door A l b r e c h t was opgedragen, konde even-
min de bedijking bewerkstelligen, maar toen hij door zijnen

*) Verg. E e k h o f f t, a. p, bl. 88.
†) Landb. van K e m p o M a r t e n a ( C/iarterb.ll, bl. 8.)

»Ao. 1499, den tweden dach van Augusto, es Herttogb.
Aelbrecht van Sassen, met zijn Heeren eride met summyghe
Heerschaeperi, gereden wuyt Leuwaerden nae 'tBill, om
dat te besichtyghen ende te incorporeren, ende tot zijuen
profijte te ordonneren,"

§) Hieromtrent zegt T r o t z , Jus Agrar. l,pag. 118:
Injuste has terras occupasse Saxonern sub praekxiu: woeste
en onbeheerde landen, seu agrorum desertorum et domino
carentium, extra dubium est, caet.
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ouderen broeder G e o r g e v a n S a k s e n iu hel jaar 1504
vervangen was f word de bedijking der Bildtlanden door
dezen wederom ter harte genomen. In de maand Juli] van
het jaar 1504 liet hrj het Bildt meten, *) waarbij men be-
vond, dat bet eene oppervlakte van 5400 morgen bevatte,
behalve de menigvuldige reyen, pollen, slenken en eilati-
dekcns. Tenzelfden tijde ging hij een verdrag voor elf jaren
aan met vier Hollandsche zeer begoedigde Heeren , de drie
gebroeders J a c o b O e m v a n W i j n g a a r d e n , Ridder,
F l o r i s v a n W i j n g a a r d e n , Ridder, en D i r k O e m
v a n W i j n g a a r d e n , benevens T h o m a s B e u k e l a a r ,
gehuwd aan de dochter van F l o r i s , welke zich verbonden ,
om, terwijl zij van den Hertog eene som ontvingen van 5000
Rijnsche goudguldens, op hunne kosten, gedurende dien
tijd, de aangeslijkte landen te bedijken en te ontginnen,
met de noodige wegen, bruggen en vaarten te voorzien, †)
en daarvoor aan den Hertog of zijne Erven te betalen voor
iedere vier morgen lands eene jaarlijksche pacht van vijf
Goudgulden, §) zijnde echter daarvan het eerste jaar be-
vrijd, en alles onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat,
bijaldien zrj na verloop van die elf jaren niet weder wilden

*) Sc h w a r t z. Charierb. I I , bl. 35.
†) U b b o E m m i u s , Lïb. 40, p. m. 455, schrijft:

Postremo Billanus ager mensurae rursum subjectus, loca-
tusque Hollandis lex dicta conducentibus, ut agrum kaberent
cokrentque annos X, eumque aggeribus cingerent, rivos in eo
tffoderent; aquarum claustra constituerenl: in haec impendia
seniel a principe acciperenl aureorum Rhen. millia quinque,
reliqua praesiarent de suo cael. Hieruit blijkt, dat Hei
Bildt reeeds vroeger gemeten was.

§) W i n s e m i u s schrijft: «van yeder morghen een
Croon van yeertich stuyvers."
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pachten, dan aan hcu of luinne Erven îoudstj worden* ver-
goed alle kosten, welke zij zoo lot verbetering dar Jauden,
als aan hunne timmeringen hadden moeten besteden, Ier
tauxatie van vier onpartijdige mannen, wederzijds uit Fries-
land Ie verkiezen. *)

Ernstige oneenigheden ontstonden hieruit met die kloos-
ters, welke reeds eenige der aangespoelde landen zich had-
den toegeëigend, soodat te dezer zake op den 6den Juli)
1506 een afzonderlijke Landsdag werd uitgeschreven , waar-
op de aanspraken van de kloosters Maricngaard en Aanjum
overwogen werden, hetwelk echter geen gevolg had, daar
zij in de aangebodene schadevergoeding niet konden bewil-
ligen. †) Korten tijd daarna §) werd echter mei den Abt
van Lidlum en den Pater van Aanjum, volgens Acte van
den 9den Juli] 1506, eene overeenkomst getroffen, gelijk
H»ede door den Hertog vergoeding gegeven werd aan eenige
Geestelijken van Wier, Belkum en Beetgum, wegens hunne
prétensiën op sommige stukken Bildlland. **)

Van de verpachte Bildtlanden waren uitgezonderd twee-
honderd morgen, door den Hertog aan de stad Franeher
geschonken, waarvan wij nadere melding zullen maken.
Ook werd H e s s e l M a r t e n a , die de State TerHorne te
Æeetgum bewoonde, met 26 morgen begiftigd , terwijl D o e k e
ï i e t t e s He mm erna 50 morgen, Nyferme genaamd, ter

') Vg. Chartert. I I , bl. 35 en 243.
† ) Z i e K e m p o Ma r t e n a Lanâb. Charterb .11 * foi. 07.

§) Charierb. I I , bl, 250.
**•) Charterb. I I , h\. 252. Vg. ook eene Resolutie . daar-

toe betrekkelijk, voorkomende in het Charierb. 5de Doel,
h\, 618, van den 26sten Febrnarij 1659.
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leen bekwam, *) F l o r i s v a n E g m o n á verkreeg laler
vierhonderd Goudguldens jaarlij ksche renle op Het Bildt,
ter vergoeding van zijn regt op deze landen.

De vier genoemde pachters zagen hunne pogingen met
geenen guustigen uitslag bekroond, daar de grond , nog te
koud en wreed van aard, weinig vruchten gaf, en de be»
dijking in 1505 begonnen, voltooid in 1508, niet voldoende
was, de landen bij storm voor overstrooming Ie beveiligen»
Groolelijks verarmd zijnde, vonden zij ondersteuning bij
twee anderen, die hun behulpzaem waren, namelijk
D a v e l a a r en Bon t e m a n , †) wier namen insgelijks op
het Bildt zijn bewaard gebleven, daar de eerste ten Westen
van de Kerk van Sint Anna parochie een groot gebouw
stichtte, lietDavelaarskuis geheeten, hetwelk echter in den
jare 1833 is afgebroken, terwijl er eenige landen ziju, die
den naam van Bonlemans dragen.

Hertog G e o r g e zag intussctien, door de gedurige oor-
logen en verdeeldhedea in Friesland, zijne bezittingen dermate
uitgeput, dat hij zijn vaderlijk erfgoed Meissen geheel moest

*) Zie E e k h o f f t. a.p. bl, 92 in de Noot.
†J Gemeenlijk zegt en vindt men geschreven Bo n t e -

m a n t e 1, doch de naam zal misschien B o n t e m a n geweest
zijn. Het huis, staande aan den kouden v/eg bij den vier-
sprong tusschen St, Anna en Jacóbi parochie wordt op
ÏViesche kaarten het Bontemans huis genaamd. Op een graf-
zerk op het kerkhof van At. Anna parochie leest men:
»Ao 1612 de 29Augustus sterf de vhest en ersamen J o a n
« B o a t e m a n , olt .02 jaeren." Ook wordt de geslachts-
naam B o n t e m a n s , gelijk mede die van W i j n g a a r d e n ,
uog op Het Bildt gevonden. W a g e n a a r , Vadert. Hisi»
XIV, bl. 85, vermeldt echter H a n s B o n t e man t e l ,
Schepen en Raad te Amsterdam, Over den naam d ' A v i l *
of D a v e l a a r Vg. E ó k h o f f t. a p.bl 93.
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verpanden, zouder dut hij eenjge voordeden verkregen had.
Meermalen zoude hij zich Ie dezer ooi zake , met een' die-
pen zucbt hebben laten ontvallen : es mag rnir Friesland ein
rechtes Fredland sein, weil es mir meine mitid f ast au/ge-

//•essen hal. Niet meer in staat, den Gelderschen en de
met hen verbondene Schieringers het hoofd te bieden, vond
hij zich verpligt Friesland te verlaten , het, met goedkeu-
ring van Keizer M a x i m i l i a a n , in het jaar 1515, voor
de som van 100,000 Rqnsche Guldens *) overdragende
aan K a r e 1, Prins van Spanje , en Hertog van Bourgon-
di'è, waarmede de Saksische regering in Friesland een einde
nam. Deze, de regering van dit gewest aanvaardende, stelde
tot zijnen Stadhouder aan F l o r i s v a n Y s s e l s t e i n ,
belovende alle vrijheden en voorregten aan steden, genoot-
schappen en bijzondere personen verleend, te zullen hand-
haven.

Terwijl de pachters met vele bezwaren en moeijelijkheden
te worstelen hadden, ondervonden zij daarenboven nog ve-
len tegenspoed door de staatkundige onlusten des lands.
Ia het jaar 1515 werden zij tot tweemalen toe door de
Geldersche hulptroepen overvallen en hunne goederen ge-
plunderd en verbrand, †) Toen deze eindelijk door de
troepen van den Spaanschen Vorst verdreven waren, sche-
nen er vreedzamer tijden aan te breken, Met de herstel-
ling der algemeene rust keerden de Pachters naar hunne
verlatene landen terug, en begonnen de aangerigie schade

*) Blijkens den Overdrackts-brief, te vinden Lij W i n-
s e r a i u s , fol. 437-429. W a g e n a a r , Vadert Iiist. IV,
bl. 390, spreekt verkeerdeiijk van 350,000 Rijnsche guldens.

†) Vg. Pe t . T h a b o r i t a 11de SI, bl. 179, W i u -
s e m i u s , fol. 423.
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te herstellen, De ell' eerste pachijaren waren verstreken,
en nu troffen de Bildtpachters met den nieuwen Landsheer
eens nieuwe overeenkomst voor den tijd van tieu jaren,
waarbij hun al de verkregene voorregten verzekerd wer-
den, terwijl hun, hij Acte van den 2den November 1517
werd toegestaan » de landen op het Bildt het eerste jaar Ie
mogen gebruiken, zonder pacht te geven" *) Allengskens
zagen zij nu lmnne nijverheid en vlijt door de vruchtbaar-
heid hunner landen beloonen, terwijl de bevolking der drie
gestichtte Parochiën, door verscheidene huisgezinnen uit
Holland, welke zich hier nederzelteden, a! meer en meer
toenam †) Dit wekte den nijd en de ijverzucht van sommi-
gen op. A a r t h B o o t h , Drost en Kastelein §) te Fra-
nekcr, en Grietman van Het Bildt, 'pachtte , met J u l i u s
v a n B o t n i a en M a r l e n G o e b e 1, de Bildtlanden, na
bet eindigen der tien jaren , **) van zijner Majesteits Raad

*) Chartcrb. Iï , bl. 359.
†) Reeds vroeger was er een aantal huisgezinnen uit

Noord-Hollend herwaarts overgekomen. Onder anderen
behoorde hiertoe S t e e v e n H u i g e n (welke geslachts-
naam nog op het Bildt aanwezig-is) die, in het begin der
zestiende Eeuw, uit den Ambacbte van Sassen bij Leiden,
met zijnen zoon W i 11 e m S t e e v e n s , en de vier zonen
vac dezen : S t e e v e n W i 11 e m s , B a r t h o u t W i 1-
1 e ui s , C o r n e 1 i s W i 11 e m s en C 1 a a s W i 11 e m s al-
len gehuwd, zich op Hel Bildt nederzette. Van dezen
stammen vele faroiliën op Het Hildl, insgelijks het geslacht
van W a s s e n a a r , af.

§) D. i sambtman over een regtsgehied, eigenlijk Kas-
teelman of Slotvoogd,

**) In dezen tijd is liet Bildt wederom gemeten. Pe-
t r u s T h a h o r i t a schrijft in zijne Chron. 111de St bl 442:
»Anno Domini XVc ende 2(3, doe wort dat Byl gbemeteu
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te Brussel, daarna de landerijen wederom in huur den ou-
den pachters aanbiedende, op door hunzelven outworpene
voorwaarden. *} Met alle reden verzetleden zich deze daar-
tegen, en betrokken genoemde Heeren, zoo uit hoofde van
hunne praeferentie van pachting, als vaQ onb.etaalde door
hen gemaakte verbeteringen, voor het Hof van Friesland,
in regten, met dat gevolg. dat zij in 't ongelijk gesteld en
verpligt werden de vorige pachters ongemoeid te laten.

Deze hadden nu het geluk eene onafgebrokene welvaart
te genieten, zoodat zij hunne jaarlrjksche pacht geregeld
voldeden, en in rust en vrede leefden tot het jaar 157Î),
toen er verschillen ontstonden over de oorlogs-contributie ,
welke ter beslissing gegeven werden aan G e o r g e v a n
L a 1 a i n, Graaf van Rennenberg en den Provincialen Raad
van Friesland, wier uitspraak was, dat Äet Bildi het vijf-
entwintigste gedeelte van alle Provinciale zoo oorlogs- als
andere lasten zoude dragen. †) Ter vergoeding hiervan
werden door de Staten dt's Lands den pachters in eigendom
aangeboden de buitendijks nieuw aangeslijkte Bildtiandeh,
groot ongeveer 1800 morgen, alsmede de landen behooren-
de onder het kîooster Mariengaard', groot 116 morgen, en
tevens werden zcj, tot nog toe slechts beschouwd ais Kolo-
nisten op de Bildtlanden, in het ligchaam der Provincie ia-

van Meister Marten van Delft ende Broeder Peter Jacobss,
van Thabor" enz

*) Cort vertooch des Biîts toestemt van de eerste Bedykinge
off ä'505 onder Georg Hartoch toe Sassen tot desen jacredóSd.
MS

*) Deze Ordonnantie is van den 15 Aug. 1579, gegeven
te Leeuwarden op Kon.Maj, Blokhuise, en geteekend 3. de
B aud e m on t .
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geirjfd, en werd luin slein in Staat, overeenkomstig met da
andere Grietenijen, aangeboden. Dit werd door hen aan-
genomen , maar de aangebodene landen wezen zij van da
hand. *) De opgelegde contributie lieten zij zich welge-
vallen , en getrouwelijk droegen zij alle voorkomende lasten.
Intusschen hebbon de Staten van Friesland goedgevonden,
in bet jaar 1602, den Bildtpachters een geheel jaar pacht,
onder den naam van een geschenk, af te vorderen, en, daar
deze hiertoe ongenegen waren, hunnen eisch op eene ge-
strenge wijze doorgezet, gebruikende daartoe «een vendel
»soldaten en drijvende in 't strengste van de winter, de
»levendige hare , als paarden, koeijen , schapen, zwijnen,
» brj vorstig weder, naar Leeuwarden, nareen eenige van de
» voornaamste pachters in gijzeling, en zetten die vervolgens
»op het Blokhuis gevangen." †)

Deze, alle pogingen aanwendende, ora hieruit ontslagen
te worden, hebben zelfs een vierde deel jaars pacht als
eer.e vrijwillige, gift aangeboden, doch niets vorderende na^
men zij hunne toevlogt tot de Justitie, en hebben eindelijk
den löilen Juîij van het jaar 1614 sententie bij den Hove
bekomen, nadat liet proces twaalf jaren hangende was ge»
weesl, bij welke sententie de Staten veroordeeld zijn : » de
» afgedrongene drie vierendeel jaren pacht lot een geschenk
»met kosten en schaden aan de pachtenaren te restitueren,
»en dienvolgens de Executie bij den Eandscnappe te on-

*) Zij durfden die niet aannemen, lees ik in een oud Hand-
schrift : Kort Uittrekzcl van zaken, rakende het Oude Bildl:
aenmerkende de grote inconventien, die daaruit zouden kun—
ncn onistoxm en in overleg nemende de grote magi des Koning/t
van Spanj'cn,

\) Volgens het a. MS, en Cort Tèrtooch enz. MS.
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»regte gedaan te zijn." Het eene vierde gedeelte werd
den Stalen toegekend, omdat liet als eene vrijwillige gift
was aangeboden. De schade, wegens de | jaars pacht,
alsmede de onkosten van Executie enz. daarover gevallen,
bedroegen eeoe som van ruim 160,000 Gulden.

Om echter blijken te geven van hunnen ijver voor het
welzijn des «Vaderlands," en bewust van 's Lands achter-
lijkheid, *) hebben de Bildtpachters in hetzelfde jaar 1614
eene nieuwe zaraenkomst gehad met de Hoeren Gedepu-
teerde Staten , wegens vernieuwing van pachting naar ouder
gewoonte, de vermelde aanmerkelijke som kwijtscheldende,
en alles uil den weg ruiisende ouder voorwaarde, dat zij
pachters van hunnen kant »zouden afstaan van al zulke
preknsi'in, als zij uit hoofde van genoemde Sententie tegen
de Staten konden formeren, en alles dienaangaande den
Lande remilteren," †) en dat daarentegen de Stalen van
hunne zijde hen nooit meer wegens geschenken of iets
diergelijks zouden bemc-äijelijken.

Ongestoord gingen nu de zaken der Bildtpachters voort
tot het jaar 1623, toen de Staten der Provincie op den
12den December een besluit namen , om , na bet eindigen
der pachtjaren , de jaarlqksclie pacht te verhoogen. De
Bildtlieden oordeelden echter de pacht te hoog gesteld en
weigerden die aan te nemen, waarop hun vóór Nieuwjaar
door 's Lands Advokaat werd aangezegd, dat zij hunne
lauden moesten verlaten , daar de Staten van meening wa •
ren, dat zij slechts enkele mtijers (midi coloni) waren, en
derhalve niet meer regt op de landen hadden, dan de ove-

*) Woorden van hel MS,
†) Ib'id.
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rige huurders der Provinciale landen. Hiertegen leverden
de pachters verscheidene Yertoogen in , hunne bezwaren
breedvoerig openleggende, bewerende, dat hun het Jus
Empkyleuticum toekwam, en aantoonende, dat nimmer aan
hsn of hunne Voorouders èenige betaling was geschied we-
gens de gedane verbeteringen. Daarop volgde eene Sententie
van het Hof, den 27sten Julij 16.24, waarbij de opzegging,
aan de landlieden door de Heeren Staten gedaan, voor wet-
tig werd verklaard, mits dat aan hen betaald wierde 't geen
naar regten bevonden zoude worden hun te competeren. Dit
vonnis heeft echter geen gevolg gehad, doch op den 12den
October 1626 werd door de Staten eene Resolutie genomen ,
waarbij van de pachters tot een geschenk werd geeischt
de som van ongeveer honderdduizend Gulden, Ook dit
bleef slepende, totdat op den 12den April 1628 werd be-
sloten , dat de pachters aan den Lande zouden betalen twee
jaren pacht lot een geschenk bij de nieuwe verpachting,
welke toen insgelijks werd bepaald.

De. pachters hebben toen »heel ootmoedig en omstan-
dig" •*) aan de Heeren Staten hunne bezwaren te kennen
gegeven, hetwelk hun echter niets baatte, daar op den
16den April 1629 op nieuw besloten werd, dat zij de ge -
eischte twee jaren pacht tot een geschenk zouden opbren-
gen , wordende den Gedeputeerden Staten volmagt gegeven
zulks te bewerkstelligen De pachters vreezende, dat deze
twee jaren pacht taet executie zoude worden geind, ja ge-
noegzaam van dit doel der Staten onderrigt, hadden reeds
in de maand Mei 1628, ter afwending van zulke schadelijke
en voor hen verderfelijke Resolutien, strijdende huns inziens

*) Woorden van het MS.
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met het eerste Contract van bedrjkiug, met deu Hertog van
Saksen aangegaan, zich vervoegd tot de Hoogleeraren in ds
Regtsgeleerdbeid te Leiden, bewerende, dat hun, volgens
dat Contract, het Jus Empkyleuseos [het regt van erfpacht)
toekwam, hetwelk ook het gevoelen dier Hoogleeraren was,
wier breedvoerige Adviezen insgelijks in handen werden ge-
steld van de Hoogleeraren in de Regten te Groningen, die
met de eerstgenoemde instemden. *)

Hoe duidelijk en overtuigend ook de gegevene inlichtin-
gen waren ten voordeele der Bildtpachters, bleven evenwel
de geschillen voortduren, zoodat op nieuw proces voor den
Hove van Friesland werd ingesteld. Intusschen gingen de
Heeren Gedeputeerde Staten, acktervolgens genomene Reso-
lutie , tot de' executie over, »gebruikende daartoe twee
's Lands Deurwaarders met 87 soldaten, welke gedurende
den tijd van 5 weken, tot groote last en onkoste der inge-
zetenen, de pachters hebben gedrongen om aanneming van
een jaar pacht te doen." †) Dezen bleef eindelijk geen
andere uitweg overig, dan fcáne Acte af te geven ter vol-
doening der helft van het geschenk, door de Staten geeischt,
onder protest van onschadelijkheid nopens de Proceduren,
voor den Hove hangende. Naderhand echter wederom om
het nog overige jaar pacht met bedreiging van executie in
het uiterste gevaar zijnde, hebben de pachters, door me-
nigvuldig en ooimoedig suppliceren, §) eindelijk opschorting
van die executie bekomen, totdat men de Sententie van het

*) Van een ander gevoelen was V a n De S a n d e ,
Raad in den Hove van Friesland. Zie zijne Decis. Fris,,
Lib. 3. Tit. 6. Def. 10.

†) Cort Vertooch enz. MS.
§) Woorden van het MS.



Hof zoude hebben vernomen J welke den 21sten December
1629 is gevolgd, waarbij de Stalen werden veroordeeld:
om de Bildtpachienaars ten aanzien van het gepretendeerde
geschenk \met alle altentaten van Executie te laten ongemo~
les teer d, en 't gene haer, uit hoofde van dien, hangende deeze

proceduuren, bij weege van Executie mogt a/gevorderd zijn ,
kosteloos endt schadeloos aan dezelve te restitueren, doch
de Bildtpachters tot hunnen verderen eisch niet ontvang-
baar verklaard.

Tegen deze laatste uitspraak werden wederom door de
pachters bezwaren ingebragt, wegens het ontzeggen van
het regt van Emphyieusis, zoodat zij het proces met al de
daartoe behoorende stukken op nieuw in handen stelden
van de Hoogleeraren in de Regten te Leiden, die wederom
ter gunste der Bildtpachters beslisten. — Doch, om niet te
uitvoerig te worden, melden wij alleenlijk, dat in volgen-
den tijd de verpachting gedurig op nieuw geschiedde, doch.
telkens niet zonder moeijelijkheden en oneenïgheden. In
het jaar 1700 werd zij vernieuwd voor den tijd van 21 j a -
ren , in Mei 1720 voor zeven jaren, ingaande met St. Petri
ad Cathedram, *) 1721, waarbij bepaald werd, †) adat
de Bildtmeijers behalve de gewone en ongewone lasten op
de verhuurde landen reeds gelegd, of die nog gelegd of om-
geslagen mogten worden , zullen betalen derzelver huuren,
waarop zij tegenwoordig gezeten zijn, dat zij daarenboven
yóór of uiterlijk op Mei 1721 aan den lande zullen voldoe»

*) De 22ste Februarij.

•?•) Volgens Extract uit het Resolutie-Boek der Ed. Mog„
Ileenn Staten van Friesland.

6*
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îleeren, *) om de gegrondheid van de eischen der Bildt-
lieden te onderzoeken, terwijl deze, van hunnen kant, uit
ieder dorp twee mannen verkozen, om hunne belangen voor
te dragen, gesterkt met Dr. M a t t h y s S m i t , een kundig
Begtsgeleerde en ervaren in de zaken van het Bildl, wien
men onderstelde uitnemend geschikt te zijn, om hunne po-
gingen wel te doen gelukken, het geen ook de uitkomst
bevestigd heeft, waarom zijn naam nog bij vele Bildtlieden
in gezegend aandenken is.

In de eerstgehoudene bijeenkomst vorderden de genoemde
Heeren Kommissarissen van de afgevaardigden van hetBildt
een' juislen staat en bepaalde opgave van derzelver eischen.
Deze voldeden hieraan spoedig, aantoonende, dat die be-
trekking hadden op de kosten, welke besteed waren tot
Let aanleggen van dijken, het maken van sluizen, het
houwen van kerken, torens, pastorijen, schoolhuizen en
het Reglhuis, het graven van vaarten, het leggen van hou-
ten en steenen bruggen, het 'daarstellen van wegen, stra-
ten enz., waarvan de kosten bedroegen eene som van elf-
maalhonderd vierenzeventig duizend, achthonderd en dertig
Car, guldens, behalve de schatting der huizen, welke som aan
de pachters behoorde te worden betaald, en niet in Obli-
gatien, maar in geld; waarbij ten laatste nog kwam de
ontginning en verbetering der landen, waarvan de kosten,
volgens de gedachte der Gecommitteerden van het Bildt
krachtens de uitdrukkelijke woorden van het oorspronkelijk

*) Deze waren M. O. Baron t h o e S c h w a r t z e n -
b e r g en H o h e n l a n s b e r g , Grietman van Dantu-
madeelf D. H a m e r s t e r , Baad in den Hove van Fries-
land, en P. W. R a m a k e r , Procureur Generaal der
Previacie,
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Contract, insgelijks moesten worden voldaan, indien zij ge-
noodzaakt werden hunne landen te verlaten.

De Kommissarissen verlangden , dat al het opgenoemde,
post voor post, door deskundigen zou worden geschat,
doch hierin namen de Gecommitteerden'geen genoegen, vvel
voorziende, dat alzoo vele zwarigheden zouden ontstaan eu
de eigenlijke zaak op de lange baan worden geschoven,
Om derhalve een einde aan de verschillen te maken, boden
zij aan, de landen tegen den twintigsien penning vaa de
toenmalige pacht in te lossen.

Tegen dit allezins billijk voorstel *) werden verscheidene
bedenkingen aangevoerd, waarbij het verschil, of de Bildt-
lieden slechts enkele meijers waren, dan of het regt van erf-
pacht hun toekwam, wederom ter spraîce werd gebragU
Eindelijk echter werd dit voorstel aangenomen. Na inge-
wonnen advies van Z, D. H o o g h e i d , den Heer P r i n s
Er f s t a d h o u d e r , en vervolgens met volkomene goed-
keuring †) van H a r e K o n i n k l i j k e H o o g h e i d ,
A n n a , K r o o n p r i n s e s van Groot-Brittannië , Gouver-
nante en Voogdesse over den minderjarigen W i l l e m , die
den 8sten Maart 1748 geboren was, werd hesloten de lan-
den voor den aangeboden prijs den Bildtlieden af te s&an.
De Staten behielden voor zich de vrijheid, om vooraf deze
inlossing en de som daarvan door de Nieuwspapieren alge-
meen hekend te maken, een ieder uilnoodigende, die gene-
gen mogt zijn om daar meer voor te geven, zich bin-
nen eenen bepaalden tijd aan te melden. Diemand deed

*) Verg. Tegenw. Staat van Friesland 3de D., 2de St.
bl. 424, 425.

†) Prins W i l l e m IV was overleden den 22slen Qct&»
ber 1751 in den ouderdom van ruim 40 jaren.
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Heemraad van het Nieuwe Bildt. De Staten van Friesland
verleenden vijftig jaren vrijstelling van Lands lasten op de
hedijking van denzelven, welke vrijstelling een aanvang nam
den 3den November 1714. *) De Nieuwe Polder, ten Oos-
ten van den Ouden gelegen, is groot 126 ra. 428 roeden en
ingedijkt in het jaar 1754. — Eet Nieuwe Bildt en de Pollen
bestaan in eenen vetten eenigzins zavelachtigen grond, tot
den akkerbouw uitmuntend geschikt.

In de [overstrooming van den lOden Januarij 1610 zijn
in den Nieuwen Bildtdijk groole gaten gescheurd. †) In
den verschrikkelijke!) Kersvloed van het jaar 1717 hebben
de Nieuwe Bildtdijk en Poldijk door overstrooming en aan-
houdenden storm groote schade geleden, §) ten gevolge
waarvan de Eigenaren en Ingelanden van het Nieuwe Bildt,
in hunne vergadering van den 21sten April 1718, besloten,
om tot herstelling daarvan op ieder morgen vijftien gulden
om te slaan en vijftien gulden op ieder morgen te nego-
tiëren. **)

*) Deze Oude Polder is den 3den December 1745 bij
publieke veiling verkocht, en de geheele koopschat daarvan
beliep zuiver geld de som van ƒ 86737-:- 1 penn. Volgens
het Resolutieboek van het Nieuwe Bildt.

†) V a n L e e u w e n , Gesckiedk. taf. van den Watervl*
b l XLIV.

§) Tijdens dezen watervloed was er een timmerman,
K o r n e l i s A n i i e s geheeten, die bijzonder veel moed en
vaardigheid toonde, om voor net behoud van dijk en land
alles te wagen. Als gezaghebber gebiedende, spoorde hij
de aanwezenden tot werken aan, waardoor veel goeds werd
te weeg gebragl. Van hier is daarna het spreekwoord ge-
komen: hij kan kommandeeren as Baas Kr et is. F o e k e
S j o e r d s , Beschrijv. I. bl 251.

**) Resol.-boek van het N. Bitdt.



} E r a m i u s , IAb> i*y.
i



.A Wnssi rilt rrfh. Ac. tgltZ.
i'tetnrj ï.i. ,?ckiirteti.



**} BxsoUboek van hl N. Bileà.



91

De drie dorpen in deze Grietenij gelegen aan den reeds
genoemden bepuinden zand- of schilweg zijn 5int Jacobi-
parockie, Sint Anna-parochie en Xieve Vrouwen-parochie.
Het eerstgenoemde, zijnde het Westelijkste. werd vroeger
ook geheelen het dorp der Wijngaarden naar de eerste be-
dijkers, De kerk van dit dorp is eene kruiskerk, welke in
het jaar 1570 schijnt gesticht, en in 1636 roet den Noorder-
vleugel, in 1649 met den Zuidervleugel vergroot is. Meer-
malen is er gesproken over het afbreken der tegenwoordige
onaanzienlijke kerk en het opbouwen eener nieuwe, en
thans bestaat het plan, om iu het jaar 1843 eene geheel
uieuwe kerk te stichten.

Ouder St. Jocobï-parochie behooren vijf boereplaatsen,
met ruim 200 morgen lands, bekend onder den naam van
Franeker Bildtlanden, door de Hertogen H e n r i k en
G e o r g e v a n S a k s e n aan de stad Franeker den 26
Maart 1501 *) geschonken', ter belooning van door de in-
woners dier stad hewezene getrouwe diensten, inzonderheid
betoond bij gelegenheid, dat Hertog H e n r i k , in Franeker
zijn verblijf houdende, met 16,000 man, onder het opper-
bevel van S j o e r d v a n A y l v a , in het jaar 1500 bele-
gerd werd. †) .— Van deze plaatsen is echter ééne in het
jaar 1796 en in 1807 wederom ééne verkocht, makende na -

i' genoeg uit f gedeelten.

\ St. Anna-parochie, tusschen de beide andere dorpen ge-
I" legen, is een schoon dorp, hetwelk in de laatste jaren,
f door het verbeteren van woningen en door nieuwgebouwde
i huizen, aanmerkelijk verfraaid is, als door het uitmuntend

üî
) S c h w a r t z e n b . Charterb', II. D. bl. 214.
) Een omstandig . verhaal van deze belegering geeft
bo E m m i u s , Lib. 39,



92

Grietenij-huis, *) in 1835 gesticht, het huis van den Secreta-
ris der Grietenij, den Heer O. B r a u n i u s O e b e r i u s ,
en de schoone huizinge Oostenburg van den Grietman, Jonkh>
T j a a r d A n n e M a r i u s A l b e r t v a n A n d r i n g a
d é K e m p e n a e r . — De kerk van dit dorp, gesticht in
het jaar 1682, is een fraai achtkantig gebouw †) met een
koepeltoren, van waar men een heerlijk gezigt heeft over
de omliggende dorpen, landerijen en in zee. Het Orgel in
dezelve i s , blijkens het opschrift, ten geschenke gegeven
door W i l l e m v a n H a r e n en I l i x t v a n A n d r e a e ,
Echtelieden, in het jaar 1728. Vroeger waren ia de kerk
vele wapens, die geremoveerd zijn. Aan de Noordzijde der
kerk is gebouwd een grafkelder van liet beroemde adellijke

*) Hier heeft de Koninklijke Familie , het 2?ildt bezoe-
kende den 30sten Julij 1841 , eenen geruimen tijd vertoefd.
Ter gedachtenis aan dit heugelijk > bezoek werd door den
Heer Grietman, met eeue gepaste aanspraak, den Koning een
keurig geschreven Geschrift aangeboden, hetwelk door H H.
M.M. en K.K. H.H- met Hoogstderzelver bandteekeningen
werd vereerd. Vg. V a n L e e u w e n , Koning W i l l e m II
in Friesland, bl. 64, De inhoud van dit Geschrift i s :
»Ter Gedachtenis van Hunne Majesteiten de K o n i n g en
K o n i n g i n , benevens Hunne Koninklijke Hooglieden Prins
A l e x a n d e r en Prinses S o p h i a , bij het bezoeken der
Grietenij iZet Bildt op den 30 Julij 1841, hebbende Hoogst-
dezelven deze plaats mei Hunne tegenwoordigheid vereerd
en dit tot aandenken met Hunne handteekening versierd."
Hetzelve is vervolgens in eene fraaîje lijst achter glas gezet,
en hangt, ter herinnering aan dit bezoek, in het vertrek,
waar de Vorstelijke Familie vertoefde.

†) Ongetwijfeld is deze de tweede kerk, want in het
bet jaar 1575 is hier ais Predikant beroepen M a t t h e u s
D i r k s z o o n van JEnkhuizen. In dit jaar 1575 is ook de
pastorij huizinge gebouwd.
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geslacht V a n H a r e n , van welk geslacht twaalf leden Iriev
rusten, zrjnde de laatste, welke er in den jare 1835 is bij-
gezet, Jonkheer W i l l e m A n n e v a n H a r e n , vroeger
Grietman van Tf esistellingwerf, en laatstelijk gewoond heb-
bende op het schoone buitenverblijf Vogchang onder Veen-
klooster, *) In dezen grafkelder is een Latijnscb. Inschrift
op zwart marmer van den volgenden inhoud:

mundana vana

Ede Deo , Mundura despice, disce mori.
Wilhelmus van Haren

Gentililiae nobilitatis stemmate, apud
Falkenburgenses trans Mosanos, oriundus

et
Elisabetha van Hemmema

Ambo superstites,
Sed humanae memores fragilitatis

H. M. S. F. C.
Anno Aerae Christianae MDCLXXXVI
cum in concordi matrimonio, inter

prospera et adversa, vixissent Annos xxvill,
lila anitnam Deo Creatori reddidit

Die xxvi Decembr. Ao. MDCLXXXVIII,
Aetatis suae L U I .

Obiit ille xv April MDCCVIII

Aetatis suae i/xxxi,

caduca nihil,

*) Vg. Jr. V a n S m i n i a , Nieuv/e Naatnlijst van Griet-
mannen, bl, 406.
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Dat is; «Vertrouw op God, veracht de wereld, leer te
sterven. W i l l e m v a n H a r e n , uit een edel geslacht het
uit Valkenburgsçhe *) bij Maastricht afstammende, en E l i -
s a b e t h v a n H e m m e m a , beide nog in leven, maar ge-
dachtig aan de menschelijke broosheid, hebben deze be-
graafplaats doen stichten, in bet jaar der Christelijke Jaar-
telling 1686, toen zij in een gelukkig huwelijk, onder voor-
en tegenspoed, 28 jaren hadden geleefd. Zij heeft hare
ziel aan God haren Schepper vvedergegeven op den 26sten
December van het jaar 1688, in den onderdom van 53 jaren.
Hij stierf den 15den April van het jaar 1708 , in den ou-
derdom van 81 jaren." De vier Latijnsche woorden boven
en onder dit Inschrift Taeteekenen : » het wereldsche is ijdel,
broos, niets." †)

De fraai bewerkte koperen deuren voor den vroegeren
ingang §) in den grafkelder binnen* de kerk zijn door K a r e l
Gu s t a a f , Koning van Zweden, ten geschenke gezonden
aan bovengenoemden W i l l e m v a n H a r e n , Grietman
van Het Bildt en later viermalen Ambassadeur aan het Hof van
Zweden, een zeer ervaren Staatsman, die gedurende vele
jaren de aanzienlijkste ambten bekleedde, en door twaalf
gezantschap] en beroemd is. Hij stichtte hier, aan de Zuid-
zijde van de kerk, eene groote en fraaije heerenhuizinge,

*} Cf. V r i e m o e t , Athcn. Fris. LXXXI.
†) S c h e l t e m a , Staatk. Nederl. I . bl. 426, zegt:

» dat een deftig Latijnsch Grafschrift zijne verdiensten ver-
kondigt." Dit heb ik nergens gevonden.

§) In het jaar 1835 is achter de koperen deuren een
muur opgetrokken, zoodat die ingang gesloten is. Boven
die deuren leest mea de woorden: in morie vüa, dat i s : in
den dood het leven.







welke in de maand December van het jaar 1732 doorbrand
vernield zijnde, waarbij eene kostbare Bibliotheek verloren
ging, *) dadelijk weder hersteld werd door den toeumaligen
Grietman W i l l e m van H a r e n , †) neef van den genoem-
de , en broeder van O n n o Z w i e r v a n H a r e n , §) beide
groote dichters . en zonen van A d a m E r n s t v a n H a r e n
en A m e l i a H e n r i ë t t a W i l h e i m i n a du T o u r .

In vroegeren iijd plagt te 5t. Anna-parochit eene week-
markt gehouden te worden, blijkens een Octrooi van Ko-
ning P h i l i p s van Spanje, gegeven in Maart 1574: om in
Si. Anna-parochie alle maandagen eene weekmarkt en bo-
vendien twee vrije jaarmarkten te mogen houden; •*) gelijk
mede een later Octrooi van den Uden Novemher 1579 ver-
gunt, om dé jaarmarkt in Anna parochie te stellen op den
14den Mei, in plaats van den 28sten April, mits jaarlijks
in plaats van drie, zes Caroliguldens betalende. ††)

Vrouwenparochie, of, zoo als het veeltijds genoemd word,
frouwenbuurt, het Oostelijkste der drie dorpen, heeft eene
netie Kerk, waarin eerlang ook een Orgel zal worden ge-
plaatst. Ouder dit dorp behooren in het Zuiden de H a -

*) Alsmede dertig folianten in Handschrift, aanteekenin-
gen behelzende omtieut de twaalf Ambassades en 24 bui-
tengewone Commissiën, door hem waargenomen.

†) Die hier in 1739 zijn Heldendicht de F r i s o schreef.
Het gebouw is in 1796 afgebroken.

§) Zie over de dichters W. en O. Z. v a n H a r e n , de
Friesche F~olks-Alm. vaa het jaar 1836 en 1837.

**) S c h w a r t z . Charterb. III D. bl. 962.
††) S c h w a r t z . ald. IV D. bl. 88. Tegenwoordig

wordt de jaarmarkt er altijd gehouden op den tweeden Dings-
dag na deu 12den Mei.
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m e r e n , in liet Noorden het Oud Monnike Bïldt, dus ge-
noemd , omdat het vroeger aan het Tilooster Mariëngaard
behoorde, doch de verdere aanwas hiervan, .Het Nieuw
Monnike Büdt behoort, benevens het Noorderleeg, onder de
Grietenij Ferwerderadeeh

Mede behooren tot Vrouwenparochie de Oude en de Nieuwe
Bildtzijl. De eerstgenoemde was voorheen eene voortreffe-
lijke uitwatering naar zee en eene bloeijende plaats van koop-
handel , waar de voortbrengselen van Het Bildt ter markt
gebragt en naar buiten gevoerd werden. Doch door den

-gestadig toenemenden aanwas van land is zeevaart en koop-
handel hier allengskens verdwenen. De Nieuwe Bildtzijl,
na de bedijking van het Nieuwe Bildt aangelegd, is, door
spoedige en sterke aanslijking verland zijnde, reeds vóór
het jaar 1664 gedempt *).

Oudebildtzijl is eene uitgestrekte buurt, waar eene Doops-
gezinde Gemeente is †). Ook vindt noen hier een oud ge-
bouw -Het Koningshuis geheeten, waar voormaals de tollen
moesten worden betaald, en een steen in den gevel was,
op welken men las : »hier betaalt men zijne Koninklijke Ma-
jesteit tollen en Licenten."

In al de drie doipen vindt men Arm- of Weeshuizen ,
gelijk ook welingerigte Scholen, mede te Oudebildtzijl, en
twee Bijscholen onder iS/. Jaeobi-Parochie, eene School op

*) S c h w a r t z e n b . C h a r t e r b . 5de D. bl. 541.

†) Vroeger was er eene Doopsgezinde Gemeente te St.
Anna-Parochk, doch sedert het jaar 1806 niet meer. De
leden van dezelve vereenigden zich toen met die van Oude-
bildtzijl. Yg . T e n C a t e , . Geschied., der Doopsgezinden in
Friesland, bl. 90, 165, 192, Wi,
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liet Nieuwe Bildt en eene Bijschool voor kleine kinderen te
St. Anna-Parochie.

Er zijn op Het Bildt voortreffelijke boereplaatsen. De
vruchten, welke er gebouwd worden , bestaan in de gewone
Friesche veldvruchten, uitgezonderd hoekweit; koolzaad,
rogge, weit, garst, vlas, haver, aardappels, erwlen en
boonen worden er met het beste gevolg geteeld en de cul-
tuur der lauden is hier tot een' hoogen trap van volkomen-
heid gebragt.

In de noodlottige overstrooming , het Vaderland getroffen,
in de maand Februarij van het jaar 1825, heeft ook Het
Bildt gedeeld. Ofschoon hierbij geene bijzondere ongeluk-
ken hebben plaats gehad, is de aangerigle schade aanmer-
kelijk en zijn de gevolgen dier overslrooming voor den land-
bouw nadeelig geweest. Den 4den Februari] des morgens
ongeveer tien uren bezweek de Poldijk, en des avonds om-
streeks elf uren is, door de persing van het water, dat op
de PoSlen stond, het pijpje of de steenen waterlossing in den
Nieuwen Bildtdijk bij den Opdijk weggespoeld, zoodat de
Pollen, het Nieuwe Bildt en het Monnikebildt onder het
zeewater bedolven waren *) .

De bevolking van de Grietenij Het Bildt bedroeg op den
Isten Januari) 1840, volgens het resultaat der toen plaats
gehad hebbende tienjarige telling, 6322 inwoners, als:

St, Jacobi.Parochie 2279, waarvan 7 Roomsclien, 1 Lut-
hersche, 18 Doopsgezinden, en 2253 Hervormden;

Ät. Anna-Parochie 2235; 9 Roomschen, 4 Lutherschen,
60 Doopsgezinden, en 2162 Hervormden ;

*) Zie hierover V a n L e e u w e n , Geschiedk, Tafereel
van den JJratervloed enz. bl. 20 volg. en bl. 262 volg.

7
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Vrouwenparothie 1808; 1 Luthersclie, 88Doopsgezinden,
en 1719 Hervormden.

Te frouwenparochie is geboren, op den 25sten September
1709, J a n P i e t e r s v a n d e r B i l d t , die, door eigene
vlijt en aanhoudende oefening, zonder onderwijs, vervaar-
diger werd van uitmuntende Telescopen en andere Optische
ïmtrumenten, welke gedurende eene lange reeks van jaren
voor de beste gehouden, en alleen later door die van H e r -
s c h e l en anderen werden overtroffen *).

De kundige Regrt :«loerde ea ijverige handhaver van c!ea
roem des Vaderlands en der Yaderlandsche geleerdheid,
Mr. D a u i 'è 1 H e r m a n u s B e u e k e r A n d r e a e, zag te
St. jinna-Parochie den 26sten Maart 1772 het levenslicht.
Na gedurende zrjn nuttig ea werkzaam leven verscheidene

*) Het behoeft naauwelijks herinnerd te worden, dat de
in dit vak insgelijks beroemde II. H. H o m me ma ts St,
Jtnna-Paroçliie woonachtig is. — Te St. Jacobi-Parockie is
geboren C, J. va n d e r M e u l e n , thans wonende te Sncek,
welke, ten gevolge van langdurige Wis eu Sterrekundigs
oefeningen, gedurende een gelijk getal jaren, als E i s i n g a
aan zijn groot Planetarium besteedde, van 1835-1842, een
Sterrekundig Werktuig heeft ontworpen en zelf zatnengesteid,
waaraan hij de namen gegeven heelt Tellurium, Lunarium en
Planisphaerïum, als ten doel hebbende, om dea stand der
Zon en den betrekkelijken loop van de Aarde en de Maan
rondom dezelve voor te stellen, en deze, door middel van
een uurwerk, die beweging en loop te geven, welke deze
liemelligchamen in de natuur volgen. Het geheel is eeumee&»
terstuk van kunst, heeft het voorkomen van een meubel,
meest gelijkende naar een kabinet, met rondgevormde kap,
en kan met geriage moeite verplaatst worden. Alles is op
eene zoo sierlijke wijze bewerkt, dat liet den vervaardiger
tot grooten roem verstrekt. Vg. Algemeene Konst- en Letter-
bode, 1842, II D, bl. 116.
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'belangrijke posten bekleed Ie hebben, eu tot aan zijnen dood
toe die van Griffier bij de Regtbank van eersten Aanleg en
Secretaris der Commissie van Landbouw, overleed hij te
Leeuwarden, na eene ziekte van slechts weinige dagen, in
den ouderdom van bijna 56 jaren, den 18den Maart 1828.

Insgelijks werd te St. Anna-Parochie, 'm liet jaar 1773,
geboren de geleerde en ijverige H a n s W i l l e in C o r n e -
l i s A n n e V i s s e r , die op den 20sten September 1826 te
IJsbrechlum, waar hij Predikant was, in het 53ste jaar zijns
levens gestorven is. Als Schoolopziener wijdde hij eengroot
gedeelte van zijnen tijd en zijne krachten aan de hervorming
van bet onderwijs der jeugd, en veeî goeds is in dit opzigt
door hem tot stand gebragt. De talrijke door hem uiîge-
gevene Geschriften getuigen van zijne onvermoeide werk-
zaamheid zoo wel als van zijne uitgebreide kundigheden en
zucht tot verspreiding van heldere begrippen omtrent Gods-
dienst, opvoeding en onderwijs.

Hiermede besluit ik mijne G-cschiedculs en Beschrijving
van de Grietenij Hei Bildi, na eindelijk nog met een woord
snelding te hebben gemaakt van het zeer eigenaardig Wa-
pen dezer Grietenij, bestaande in drie witte liggende 2ee~
schelpen of horens, waaruit korenaren opschieten, op een
blaauw veld, duidende op de drio dorpen en hunnen oor-
sprong, de zee, en op de vruehtbaarhoid des- ingedijkte
îanden in granen/die ten tijde des oogsics worden ingeza-
meld. Dat deze tak van bestaan voor de inwoners vaa Hei
Bildi, door 's Hemels zegen, bestendig bloeije !

St, Anna-P'arochie, A. WASSEÜBERÖH,

1842,



VERHAAL EENER REIS

VAN

VAK EIJKE OSTMOETÏKGBS OP DEIELVE.

JCienige jaren geleden, had R i t s k e H a r k e s de
V r i e s het plan gevormd, om T.<ÎYQX<& plaats te bezoeken,
ten einde aldaar handels-betrekkingen aan te knoopen. — Om
dit plan in werking te brengen, begaf hij zich , op eenen
vroegen morgen van huis, zicli naar de plaats spoedende,
vanwaar de reis een aanvang zoude nemen. — Aldaar aan-
gekomen zqnde, vond hij reeds een talrijk gezelschap bij
elkander vergaderd, hetwelk ten oogmerk had, om mede Ie
reizen, — De welvoegelijkheid vordert van onzen vriend,
naar den welstand te vernemen van diegenen, welke zich
hier bevinden. — Hij vraagt dus: hoe vaart gij heden ? Men-
schen, welke eene verre reis willen ondernemen, behooren
eene goede gezondheid te bezitten, en daar dit bij allen liet
geval scheen te wezen, kan het geheel niet vreemd voor-
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komen, wanneer een der reizigers daarop volgen laat; ik
ben zoo gezond als een visck. Na eenig vertoef naderde al
spoed.g de tijd, dat de reis eenen aanvang zoude nemen;
het gezelschap wordt dus uitgenoodigd , om zich aanboord
ie begeven, den gereed staanden wagen te beklimmen en in
denzelven plaats te nemen. Alle aanwezigen geraakten nu
in beweging, en onze vriend, overtuigd, dat «cie eerst in de
bost is, keur van riemen heeft, en bevreesd, dat hij geene
goede plaats verkrijgen, maar voor de mast zal geraken, is
niet een van de laatsten. Daar evenwel het getal reizigers
tamelijk groot was, met betrekking tot de ruimte in den
wageu, hield het eenigen tijd aan, eer allen behoorlijk ge-
plaatst waren; maar men zat nu ook ingepakt als haring in
de ton.

Thans geraakte het rijtuig in beweging, en de reizigers te
kennen willende geven, dat zij reisgenoolen zijn, zeggen
tot elkander : Jï^ij varen allen in een schip, en die in het
schip is, moet er mede overvaren. Nadat nsen eens in liet
rond gezien had, om te vernemen, of er ook een of ander
bekende in de nabijheid is, werden er langzamerhand on-
derscheidene gesprekken aangeknoopt. — Bij zoodanig ge-
zelschap ontmoet men veelal verschillend slag van menschen,
en de voorvallende gesprekken zijn uit dien hoofde van zeer
onderscheiden aard, Een der reizigers verhaalt, dat zijn
zoon vóór zijn vertrek van huis zeer ongesteld en lusteloos
was geweest en er ongedaan had uitgezien; dat het met
hem bij het lager wallje langs gegaan was t en in één woord
dat de schaap/es hem ontdreven waren. Hij had het echter,
zoo veel mogelijk naar hooger wal gewend, alle riemen aan
boord gebragt en alle zeilen er bij gezet, daar het hem toe-
geschenen had, dat hij pompen moest of verzuipen, waardoor
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dan ook de hoop weder levendig was geworden, dat hel
scheepje eerlang wel van de helling zoude hopen, hetwelk
ook gebeurd was. — Een ander vertelde van een welbe-
kend persoon, dien hij vóór eenige dagen gezien en gespro-
ken had, welke er zeer vermagerd uitzag, en zoo liet
echeeu voor het oeste anker lag. In het begin van zijne
ziekte waren zijne omstandigheden nog zoo erg niet geweest;
hij had dikwijls nog eereen gunsiigen wiud gehad en tamelijk
wel voor/gestevend; maar zijn toestand was daardoor beden-
kelijker geworden; aangezien hij hoogbejaard en reeds lang
de linie gepasseerd was. Hij had wel alle seilen er bij gezet
en scherp bijgeloefd, om tegen wind en stroom op te varen;
doch men had het hem reeds lang aangezien, dat hij aan
een rottig touw reed; en Let was nu zoo verre met hem
gekomen, dat hij naauwelijks wist, over welken boeg hij
het zoude moeten wenden, om beter vaarwater ie verkrijgen,
of ie loefwaaris of te lijwaarts

Een derde sprak van een treffend sterfgeval, onlangs iu
zijne famielle voorgevallen; deze man was langen tijd on-
gesield geweest, maar het schip was eindelijk ioo lek gewor-
den, dat het water over korven en klampen heen ging; hij
was echter minder te beklagen geweest, aangezien hij naar
geenen goeden raad had willen luisteren en zich dom had
gehouden om van pompen bevrijd te blijven , waardoor hij dik-
werf dm goeden vAnd over het hoofd had laten waai/en; na-
derhaad, toen het kompas verdraaid en de hekken verhangen
•Karen liacl hij gaarne de zeilen naar den wind willen zetten,
om eene veilige haven te bereiken, maar'alles was toen te ver-
geefs; en eindelijk had hij niieh -, zoo als men we! eens «egt:
nog aan het vhigras vastgehouden, toen de wal hem reeds
had begaven -, maar Ie kat, tm hij verstrekte dus voor ande-
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ren tot een' paal boven watew. Bij dit laatste verhaal werd
het gezelschap bij zonder ontsticht en geërgerd, door eeue
onbezonnene uitdrukking van eenen ruwen zeebonk, welke,
geheel in den ligtzinnigen toon van het woeste zeeleven,
er dadelijk op volgen liet: een man over boord, een eter minder»

Ouze vriend, onder liet reisgezelschap een' man aantref-
fende , welke van een afgelegen oord kwam, alwaar een
oude bekende van hem woonachtig was, verlangt te weten,
hoe het met dezen gaat, en men berigt hem, dat hij den
handel vaarwel gezegd en zich verder aan alle bezigheden,
onttrokken had; dat dit hera ^den berigtgever), bijzonder
speet, dewijl zij altijd goede vrienden geweest waren en
menig eene expeditie met elkander uitgehoofd hadden ; dat of-
schoon het water gewoonlijk liep , waar de grond het laagst
was, er tusschen hen nimmer een kronkel in het touw was
geweest. — De man had thans hooge jaren bereikt, maar
hij kon onbezorgd leven, daar hij zijne schaapjes op het
drooge had, Men zegt wel eens, dat de beste stuurlui aan
wal staan, maar dit gezegde was op hem niet toepasselijk,
daar hij de hand altijd zelf aan het roer had gehouden en
nimmer een' vogel over hel net liet vliegen, hetwelk dan ook
aanleiding had gegeven, dat hij uit de boot in hel schip ge-
raakt was. Veeltijds had hij hel goed voor den wind gehad,
zoodat het hem regt in zijn zeil woei, waardoor hij dan ook
ruimschoots voor/stevende zonder in zijn vaart belemmerd te
•worden; doch men had het ook wel eens teg-era hem in den
wind geleid, en hij geraakte dan wel eens m de lij van een'
ander, maar ofschoon zelf den wind missende , en in het zog-
van een' ander'' varende, gaf hij echter nimmer den moed
verloren, en hield het roer in het water, tot dat er weer een
luchtje in het zeil en gang in het schip kwam en het blokje alzoo
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weer in het schijfje, geraakte. — Men hield hem steeds voor
een man van vaste beginselen , en in den ruimsten zin van
het woord voor een' regtschapen. man. — Hij wist het dat
S schippers regt was en een voor de knecht; die deze en der-
gelijke bepalingen nimmer overtrad, en even weinig ge-
doogde, dat dezelve door zijne onderhoorigen overtreden
werden, Nimmer was het zijne gewoonte, met de menigte
door ie vloeijen, of de groote vlag ie volgen, en even weinig
van de huik naar den wind te hangen, of met alle winden
te waai/en, veel minder nog om onder water door te gaan ;
regt door zee was zijne kus, en daar het hart hem op de regte
plaats zat, genoot hij bij alle menschen, die hem kenden , een
onbepaald vertrouwen, en elk had gaarne met hem te doen,

Voorzigtigheid was eene voorname hoofdlrek in zijn ka-
rakter; waarom hij ook ongaarne borgde, en Wever geld bij
de visch had. Hij handelde altijd, met zeemanschap, en zat
veel op den uitkijk t om te vernemen, uil welken hoek de wind woei.
Vermeendf; hij, eenig voordeel te kunnen behalen, met zaken
waarmede hij niet genoegzaam bekend was, hij beproefde
liet dan eerst met eene kleine hoeveelheid, zeggende : dal
men de gansehe zee niet behoefde leeg te drinken, om te we-
ten, of het water zout was; mislukte hem dit echter voorde
eerste maal, zoo liet hij daarom de hoop nog nietgansche-
lijk varen, maar beproefde het nog een en andermaal op
nieuw, gedachtig aan het spreekwoord: de derde streng
houdt de kabel vast. Nimmer trachtte hij ook verder te sprin-
gen dan zijn pols lang was uit vrees om in het riet te ge-
raken. Het voorbeeld van anderen strekte hem tot leerhig,
ai een schip op strand is een baken in zie. — Het is echter
waarheid : hoe voorzigtig een schipper ook wezen moge, kan
luj daarom wel eens legen een paal aan scilen, en dit was
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liera ook wel eens overgekomen ; maar al kreeg hij eens een
rakje in den wind, dit deerde hem niet; hij wendde hei dan
v/eer over eenen anderen boeg of laveerde tegen den wind op,
tot dat hij eindelijk het hoekje te boven kwam , en zoo weer
voor den wind kreeg. Hij wist liet en hield het altijd in het
oog , dat de spiering de kabeljaauw doel afslaan, en regelde
daarnaar veeltijds zijne zaken ; en mislukte hem dit al eens
en raakte hij daardoor in het net, of de koers mis, dan
lette hij weer naauwkeurig op ton en baken, om weder
in het regte vaarwater te komen, en alzoo, in behouden
haven aan te landen. Liep echter de stroom hem bij aanhou-
dendheid tegen, en somtijds viel eens met eene holle zee , zoo-
dat allen overal moesten, en elk te spar en te kloet, dan ver-
koos hij nog maar zelden de zeilen te strijken, of voor an-
ker te gaan; maar fok en zeii er bijzettende, om te^en wind
en stroom op te varen, bereikte lig meermalen nog eene goede
ree, en kon zelfs nu en dan, nog een ander op het sleep-
touw nemen, welke in gevaar was te verongelukken. De
berigten, welke onze vriend van een' ander' zijner oude
îiekenden inwon, waren intusschen van eenen minder gun-
stiger) aard. Hij had met dezen voorheen insgelijks in han-
delsbetrekkingen gestaan, doch er was tusschen hen , een
kinkel in de kabel gekomen, en sedert dien tijd hadden deze
opgehouden. Regtuit gezegd was deze man ook maar een
lastig' zeeschip, welke zich niet ontzag, zelfs zijnen besten
vrienden den loef af te winnen, en zoo mogelijk ben tegen
lager wal aan te zetten. Het was voor hem steeds een groot
vermaak, iemand voor het lapje te hebben, en van stuur-
boord naar bakboord te zenden; bad hij den een' of den an-
der' alzoo in het naauw gebragt, en liet men hem dan eens
geducht van de rad hopen, dan bleef hij echter altijd onge-
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Kind, om bij te leggen, of bakzeil te trekken. Ja, door drift
vervoerd, durfde lig veel eer anderen nog met een opge-
trokken zeil aan boord klampen, en, ofschoon hij dan ook
den wind ter dege van voren mogt krijgen, men kon hem
maar niet over staag zetten, hij hield geen oogenblik op,
zijne tegenpartij met volle zeilen aan te vallen, en hem tel-
kens de laag te geven. Men had het hem reeds voorspeld,
dat de wal het schip we/ zoude keeren, en hij eens'slecht ten
haring zoude, varen ; doch deze waarschuwing had niets ge-
baat en de kruik ging zoo lang te water lot dat zij' eindelijk
brak. Dwaas en onverstandig handelde de man ook in
velerlei opzigten. Had hij eenmaal een plan ontworpen,
een schip op stapel gezet, dit moest dan ook, met kracht
van zeilen, doorgezet worden, zonder te bedenken, dat men
Biet altijd kan bezeilen, v/at men kan bestevenen. Hij had toch
moeien bedenken, dat elke vloed zijne ebbe heeft, en dat op
hooge vloeden, veelal lage ebben volgen; maar hij had hier-
uit geene leering getrokken. Veelmeer had hij allen ver-
standigen raad in den wind geslagen, en was hij op zijne ge-
wone wijze onbedachtzaam veortgevaren ; geen wonder dan
ook, dat de steven onder water geraakte en het schip met zeil
kn ireil te gronde ging. Hij zelf was echter de eenige oorzaak
van zijnen ondergang niet geweest, want zijne vrouw had
door hare verspillende leefwijze, het hare daartoe rijkelijk
Lijgedragen. Het zeil was veel te hoog in top gehaald-, aU
les te zeer op zijn groot seheeps ingerigt, en, daar een groot
schip ook een groot water moet hebben, en dit eerlang begon
te ontbreken, gingen de zaken langzamerhand meer en sneer
achteruit, waardoor het gezegde dan ook bewaarheid werd:
te sterk getrokken breekt de lijn. Als de stroomen verioopen,
verzet men de bakens. Maar op deze verstandige raadgeving
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werd nimmer acht geslagen, en zoo geraakte men dan ein-
delijk van de wal in de sloot. —. Goede vrienden hadden
wel eens den raad gegeven , om hel zeil te reven en de vaart
ie minderen, of te krengen, om uit kei gevecht te geraken\
daar het toch beter was, ten halve gekeerd, dan kwalijk
gevaren; doch men had naar dezen raad even weinig geluis-
terd, als naar den vorigen. Integendeel vierde men de schoot
dagelijks ruimer, en stak dieper van wal in zee, tot dat
het eindelijk over de breede veertien ging, het schip voor eb en
vloed daar henen dreef, in de branding geraakte, iegen de
klippen verbrijzelde en wet man en muis verongelukte. Waar
de zaken op zulk eene wijze geschapen staan , gelijk zoo
aanstonds gezegd is, daar is ook aan geene vertrouwelijke
eensgezindheid tusschen echlgenooten te denken, en deze
ontbrak ook geheel en al in deze huishouding; de een ver-
weet gedurig den ander, schuldig te zijn aan het diep ver-
val van hunne zaken, en poogde zich zelven daarvan vrij
te pleiten;- maar als kok en botteher ie zamen kijven, dan
hoort men, waar de boter gebleven is. Men poogde wel de
onstuimige gemoederen door zachte middelen tot bedaren te
brengen en ried hun aan geene oude koeijen uit de sloot te
halen, daar zij beiden vooruit hadden kunnen zien, dat men
op zulke waters zulke visch zoude vangen, en liet thans de moeite
ook niet meer waardig was, over al het gebeurde zooveel
water vuil te maken, doordien bet thans visschen achter het
net was; doch dit alles had geenen den minsten invloed op
hen j en wel het minste nog op de vrouw , welke gestadig,
op eenen hoogen toon, bleef volhouden. — Men bragt haar
wel onder het oog, dat hunne gehoudene leefwijze, wal noch
kant raakte, dat alle winden hunne weerzinden hebben, dat er geene
twee gr ooit masten op één schip dienen ie wezen; doch dit alles
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hielp niets , en de oude waarheid werd op uieuw bevestigd,
als het zeil scheurt dan heeft het een gat. —

Men zegt wel eens : als het in de kajuit regent dan druipt
het in de hut, en dit gezegde vond zijne bevestiging, in de
opvoeding der kinderen. Immers, waar het roer van hei
schip verloren geraakt is, waar geene orde in de huishou-
ding bestaat, daar is aan geene verstandelijke , noch zede-
lijke opvoeding der jeugd te denken. Dit bleek inzonder-
heid aan den oudsten zoon, welken reeds vele kwade
neigingen waren eigen geworden. Aan het spreekwoord ge-
denkende : die de duivel aan boord heeft, moet hem werk
geven, had men van tijd tot tijd pogingen aangewend, om
hem bezigheid te verschaffen, en tot den handel op te lei-
den; maar men was telkens hierin kwalijk geslaagd, daar
hij, wegens zijne losbandige leefwijze, voor alle ernstige
zaken geheel ongeschikt was, en alzoo, Gods water over -
Gods akker liet loopen. Oost, W'est, 'thuis best! was steeds
zijne leus, en hij bemoeide zich dan ook nergens mede.
Dikwijls liep hij met een nat zeil langs de straat, en wan-
neer hij dan zoo wel geladen, te huis kwam, kon hij de
boel maar eens verbruid roeren, en ter deeg schoon schip
maken; hij was dus noch ter roer, noch ter hand, en geheel
ongeschikt, om voor iets aan boord te gaan. — Het slot
yan dit verhaal werd gevolgd dooi' de aanmerking van on-
zen vriend, dat met een meisje, hetwelk eene ligtekooi,
en een jongeling, die een losbol is, dat met eene vrouw,
die hare huishouding, en eenea man, die zijne kostwinning
niet naar bchooren waarneemt, in één woord, dat met elk
en een ieder, die in zijn post kwalijk te roer staat, geen
land mede ie bezeilen is.

-" "Ongetwijfeld verlangt men wel iets naders te vernemen
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van onzen vriend zelf, en voor zoo verre wij daartoe iu
slaat zijn, willen wij aan dit verlangen gaarne voldoen.
•Wij zullen dus het een en ander van 's mans eigenschappen
en hoedanigheden aanvoeren, en daarmede ons verhaal be-
sluiten,

Hij was een roan, die gedurende eene lange reeks vaa
jaren, door ondervinding en opmerkzaamheid, eene groote
mate van kennis in zijn vak had opgedaan- Er was hem
wel menige hooge zee over het hoofd gegaan; maar zijn ka-
rakter had daardoor ook zulk eene mate van vastheid ver-
kregen, dat hetzelve door geene tegenwinden ligtelijk aan
liet wankelen gebragt kon worden. Schoon wel bespraakt
en zeer geschikt, om zijne gedachten, op eene duidelijke
en bevattelijke wijze aan anderen mede te deelen, was het
echter geenszins zijne gewoonte, om bij elke gelegenheid en
onder alle omstandigheden, zoo aanstonds deel in liet ge-
sprek te nemen: veel meer behoorde hij tot die genen,
welke eerst eens rond zien en de'diepte peilen, vóór zij ziek
van wal begeven en te water gaan. Het was dan niet ten
onregte, dat men, van hem sprekende, de aanmerking
maakte, dat stille waters diepe gronden hebhen. Deze slil-
zwijgendlieid ontsproot echter geenszins uit het laakbare
beginsel, om met de gevoelens van anderen bekend te wor-
den , ten einde op zijnen tijd daarvan gebruik te maken,
en er voordeel mede te doen, Hij was integendeel geheel
geen man van eene listige geaardheid; maar opgeruimd en
vrolijk van gemoed, die leefde als een visch in het water,
en gaarne alle seile» blank speelde. Hij bezigde dikwijls het
gezegde: ^oed rond goed zeeuv/sch, en volgde hetzelve in
zijne dagelijkschen levenswandel, als een' regel voor zijn
gedrag, Nimmer was het aijne gewoonte, om in troebel.
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water te visschtn, en van eens anders ongelegenheden voor-
deel te trekken, maar op eene betamelijke wijze van de
gelegenheid gebruik te maken ; orn op zijn getij ie visschen,
of een ander aan het lijntje te krijgen, hield hij niet voor
ongeoorloofd. Hij wierp dan ook wel eens een' .spiering uit
om een kabeljaauw te vangen, of zette zijne netten zoo, dat
de meeste visch daardoor in de fuik geraakte. Overtuigd,
hoe veel er dikwijls tusschen het schip en de kaai van de
lading verloren ging, was hij gestadig bij de hand, om op
alles een wakend oog te houden. Aan deze waakzaamheid
paarde^ zich bij hem eene groote voorzigtigheid, waarom hij
în alle zijne ondernemingen meestal, digi bij den wal langs
voer; doch wetende, hos wankelcr wind, hoe vaster weer,
durfde Lij zicli ook van de wal begeven, verder in zee steken,
en zelfs wel buiten gaats gaan.

In vroegere dagen, hadden anderen hem dikwijls met
raad en daad bijgestaan, en hij had daardoor geleerd, dat
het goed te zwemmen was, nevens het schip, goed te roeijen
het staande want; doch naderhand leerde hij dat het toch
beter was, op eigen biezen te zwemmen, en te roei/en met de
riemen, die hij zelf aan boord had. Hij liad ondervonden}

dat onder in den kuil de meeste visch gevangen wordt; maai-
bij had ook opgemerkt, dat grooie visschen het net scheuren,
en zelfs: wel uit den ketel springen, en dit had hern voorzig-
tigheid geleerd. Gebeurde bet eens, dat een' ander hem
op -zijde, of een kaper op de kust kwam, welke hem de lo«/
poogde af te winnen, hij bad dezen weldra in den kijker,
lette op alle zijne bewegingen en hield een oog in het zeil.

Ofschoon Biet altijd veor wind, en stroom daar henen va-
rende , en zonder tegenwind, als in één zee aan land raken-
de, had bij eyenwel, door vlijt en spaarzaamheid, zich
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een aanzienlijk vermogen verworven, en mogt ae wind
al eens harder opsteken en de zee hol gaan, dit kon hem
niet schaden, die met een' loopenden spriet zeilde. Werd
de wind hem nogtans te magltg, de stroom te sterk, hij wist
dan zeil te minderen en tij te kavelen om een beter af te wach-
ten en zoo lang voor anker te gaan.

De opvoeding zijner kinderen werd door hem op eene
voortreffelijke wijze icgerigt, en allen werden tot een deugd-
zaam levensgedrag opgeleid, de zonen tot werkzame huis-
vaders, de dochters tot vlijtige huismoeders. Netjes en def-
tig in hunne kïeediug, staken zij geenszins boven himuen
stand uit, gelijk zoo vele anderen, welke door eeneu zwie-
rigen en weidschen tooi, somtijds eene vertooning maken,
els eene vlag op eene modder schuit, Bij alle menschen ge-
acht , ontbrak het geenszins aan de gelegenheid, om goede
huwelijken te kuonen sluiten j waartoe niet weinig kan bij-
gedragen hebben, dat men wist, dat er modder aan de.
kloet was.

Onder deze en dergelijke gesprekken was de tijd onge-
merkt voorbijgegaan, en men de plaats genaderd, alwaar
men van elkander scheiden moest. Men dronk nu nog te
zamen een glaasje op de valreep, wenschte elkander eens
behoudene reis en een hartelijk vaarwel.

Drachten. n, H, VAN DER HEEK»
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A s grutte minscen elkoarme tasmite: dou biste ieB
bern! den sjucht min net jamk, dat dit as ien swiet soeker-
parke opiten wurt: measttiids wurt ir ien gesicht fen lutsen,
œft it ie» quépar wier. Dit sït him alîinne, ya'e bedoe-
linge, wermeidizze jefte joen in ontfinsen wurt, Mo'ást it mar
sljiacht in rjiucht betsjutle : dou biste sa lyts as ien bern ! den
soe nimmen dit sa onnoffeiyk oandwaen; elk koe den aen-
stons sjen, dat it ien leugen wier. Mar om dat ir meer
efter sit; omdat ir mei niiend wurt: dou haste sa'n bytsje
forstàn as ien bern! in omdat it onwiere hjir fen sa aenstons
net sjoen, ia dos trocli de omstanners wol is ljeauwd
wurde kin, derom is dg kost altyt sa wrang in sa bekloe-
kerich. As wy it goed betinke, den is it eak raer, dat
minscen, dij eagea in earen kabbe dij roeke, prieauwe in
lïele lunne , dij dos alle dagen yu steat binne, om wal nijs
op ta dwaen, in lijir jierren tiid ta bân habbe, snei liar
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forstân, dat op dizze wroad doch allinne troch opmerken
komme raat, net fjierder wæze soene as bern, dij noch mar
eefkes yn'e wroad omkype habbe. Wy wolle it ir den
eak mar foar lioade, frjeunen, dat it sizaen fen grutte
minscen tsjin elkoarme: dou biste ien bern! net altiten al-
heul-indal passelyk is.

Bernachtich, frjeunen! binne wy lykwols faek allegjerre.
Hjirmei wol ik nou net sizze, dat wy faek oars dogge,
as wy dwaen matte : och needen nè ! dat, is minscachtich.
Bernachtich neara ik, as wy glæsbrokjes foar drjemanten
hoade; as wy tinke, dat de froask, dij him opblaset, sa
greut as ien kou wurt; as wy de glaezen begrieme, der
wy de raoaye wroad troch sjen matte ; en as wy, barch-
achtieh tsjinstribbeljende, yn pleats fen'e rjiuchte in beste,
de kroeme in forkeerde wei lans, en op ues tiid net uet-
sciede wolle, Den ommers nimme wy de scyn foar it wæ-
zen, in teane wy, dat wy ues eigen best net wite ; in dit
is bernachtich.

Binne wy nou allegjerre uet faek bernachtich, frjeunen?
Binne wy net bernachtich, as wy yn'e wolken binne mei
nietige flardtjes; as wy hoeskes bouwe , dy troch oaren ,
as wy yn'e ræst binne, wer opromd wurde; as wy ues
lokkich meitsje, alliune troch'e forbee'dinge ; as wy miene,
dat wy riisje, as wy ien oar wat deihompje; as wy kraeu-
we om ien nielichheit, in de haedsaek uet it each forliesje ;
as wy de slaggen forjilte, sa gau as de roede fen 't gat is;
as wy tsjin ues forminge in iiedinge fen ues Heit, dij allinne
ues best beëaget, tsjiutstrabbelje; in as wy it toniel net
forlitte wolle, as ues rol uetspile is ?

Litle wy dit ir is wat neyer beloitsje. Ik ljeau, dat wy
den allegjerre wol tastimrae sille, dat grutte minscen faek
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bci'iiacuiii.li waezi kirrie. Ik soc, om dit ta hewiisjen,
wol moei pi.nten opneanie kinuu . mar ik wol yn ienen net
la foüe liea oer e ba ke helje, Jt opjoene sil oak wol ge-
noch wæ/.e, om de bema-wroad in de minsce-wroad ir is
mei eikoaime ta 1'orgelykjeu. In dit wier foar dizze keer
royn bedoeiinge.

Wa hal ir nooit om tocht, hoe bliici min de bern meitsjo
km mei ien rúelichheit. Ien diggel fen ien bescîldere té-
panlje, ien snipeitje sitspompier, dat. wy har jouwe, ropt
yn ienen de laeits feu wiile in fornoeyeti op har Ijeawe ge-
sichjes. In meitsje wy ien lytse jonge, foar syn goed op-
passen , æf omdat hy ir ues al-oan-in-oan om om'e earen
maelt, ir is ien pompieren moetse, sjuch den'r is wat ien
forooringe dit nietige ding yn de ynboarst fen it lytse
hoike ta wei bringt. As ien keuning stapt ir, mei dij
kroane op'e holîs, de keamer op in del, besjucht him sels
mei heecbmoed yn'e spegel, ia jouwt, troch syn heule
houdinge ta kinnen, dat ir folie wichtiger personaedje inient
ta wæzen, as. de oare bern, dert ir by is. Heil laeket ir
om, dat syn so'ántje sa folie wirddqe hechtet oan dingen,
dij yn har seîs gjin wirddije habbe : mar heit tinkt ir net
om, dat hy faek krek docht as sya bern, der hy nou om
laeket. In hoe folie sokke heiten bicne ir jiette nel yn'e
wroad ? Hoe bliid kinne grutte minscen har sels net meitsje
jnei dingen sonder wæzen ? Mei hoe folie wolgefallen be-
sjucht ien echte smoker net hondert'r is op ien dei syn
moai oproke pypke? Hoe heech stapje ien bulte iniuscen mei
ien moaye googelstok ? Mei hoe folie fornoeyinge iepenje
ien bulte geleerden har boekkekassen, om dat har deroet
de mpaye bannen, mei forguld ir op, ta mjielte blinkje ?
IR wat ien wurk treastet him mannich ien net, boe wol ir
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rjet "nacht in dei bodje m wrame en wierinje, om ien lyts
lintje ju it knoopsgat drage ta lîieyeii ? In is icnkear dq
hjertewinsce forfuld , hoe grutsk is hy den net op dit nie-
tige flardtje ? Den stapt hy eak, allyk it bern mei de pora-
piereh moetse, as ien wæzen fen ien heeger soort, onder
de oâre minscen om, wylst hy uet'e hichte op har del
sjucht. — Sa binne Jytsej in grutte minscen, allegjerre, faek
ryk in greut mei neat,

Habbe jiemme de bern eak wol ir is sjoen, as se oan't
hoeske bouwen wierne ? Hoe bezich! oan et ? Alle krsef-
ten wurdde ynspând, om, hjir ien stoel, der ien bankje,
der wer ien tafeitje wei ta sleepjen. Hoe hyraje in poestje
se onder dat wurk! Mei wat oerleg in mei wat. jernst wurt
it uetfierd! Hoe faek 'mat alles, mei ien bulte moeite,
forlutsen æf forset wurde, jer it har nei't sin stjiet. Ja wite
Jt wol, dat it wer weiromd wurt, sa gau as ja fen kant
binne: mar dit docht ir net ta. Krekt æft it der altiten
blieuwe sil, sa as ja it meitsje, mei sa'n soarge wurt alles
by elkoarme foege. EinÜDg is it hoeske klear; ja boartje
ir ien bylje yn; de joen komt, in ja wurdde, op bed brocht.
Dit letste bart eak wol ir is, as it hoeske noch lang net
nei't sin opbouwd is. Nou wurt, troch oare hânnen, it
jinge de sliepende mei sa folie moeite in iwer forienige
habbe, mei onforscilligheit wer uet-in-oar noara. In yn
ien otnsjucli-tiid is alles fordwoon, in fen it heule gefoou.
neat meer la bekinnen. — Dat mei, mei rjucht, bemewurk
hjiette; is't sa net, frjeunen ? Mar wat dogge de lytsen
hjir wer oars as folie grutten ? Binne ir net rjieu minscen
yn'e wroad, dij eak mei alle macht in kracht bezich bin-
ne , om hoeskes ta bouwen, dij se klear wite, dat nei har
dea aenstons uet.in-oar scoërd wurde sille? Wol ik jierome
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sokke minseen 'ris Vîisje'/ Sjueh den ip is eei dg borger,
dij troch de Hiramel seine is mei ien aerdich kaptaeltje,
in mei ien aerdich keppeltje bern. By ien forkeapinge is
hy hingjen bleaun oan ien hoes mei ien stik lân. Der wol
hy nou, mei alle gewelt, ien boerepleats fen meitsje. Al
it lân, dat ir omhinne ta keap komt , keapet ir eak oon;
faek djoer in ongefallich, omdat de strykjield-jeyers eak
al op hira beeyinne ta iesjen. Hy blieuwt lykwols oan syn
hoeske iwerich foart bouwen. Syn eigeulyk bediieu lit ir
folie lyds wol by, omdat ir al syn jield yn lân slekt. Mar
hy tinkt; wat swierst is, mat eak swierst waege; in de
boerepleats is by him it swierst. Einling bat ir sa folie lân
by-in-oar koft, dat ir, lyk as de bern, syn hoeske klear
hat. Nou is by ta freden, in hy jouwt him er nei, om
nou noch is wat wille la habbers. Mar nou is de dei fen
syn libben forroan; it wurt joen foar Iiim; by stjert. Aen-
stons Dei syn dea begjinne syn bern oan ît boeske ta tep-
pén. Ja setls de pleats yn parlten, in lotsje ir ora. Som-
migen forkeapje bar partlen wer oan fremden. In it gærs
is noch net oer syn græf woechsen, æf it hoeske, dat ues
borger mei sa folie moeite in flyt opbouwd hat, is alheul
forropt in uet-in-oar scoerd. — Mar ik sil jiemme dit noch
is betler sjen litle. Sjuch 'r is nei dij jieldwolf. Hy hat
bern noch bernshern. Syn sihste frjeunen rint mar ien drupke
fen syn bloed troch 'e ieren Boppe dat mei hy se eak
net lije. Moast dij kearel sa scrîppe in scoërre ? Hoe be-
sich is hy îykwols, om îen hoeske ta bouwen, dat him net
strekke sil! Hoe onlhoadt ir him-sels it neadige, om foar
dat hoeske mar wat by. ien-oar ta gjerjen t Hoe traepet ir
faek rjiucht in bil'ykheit, ja minscelykbeit sels, onder'e
feilen, om d«r mar oan bowwe ta kinnen! ïn hoe mannich
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«tien iTurt der troch hira net oanbrocht, dij wiet is fen it
swit in bloed, in fenne trjienen fen syn foarige eigner! Hy
timmert lykwols mar foart. Mar midden yn syn wurk, wylst
hy op it iwerigst bezich is, makket de dea ien ein oan syn
wraraen. Hoe gjiet it nou mei syn hoeske? As ien heap
rooffoegels komme de hongerige erfgenamen wiid in siid
weifljennen ; strykje mei ien fresselyk geraes op it hoeske
del; scoërre it yn ien amerij omfier in uet-in-oar; nimme ir
elk ien slik fen yn'e hek, in fljngge er mei wei, nei alle
wynstreken'. — Wat tinkt jiemme , frjeunen! Kinne grutte
miuscen har eak net oanstelle as lytse bern, as se oan 't
hoeske bouwen binne?

/ Ien bysonder gelok foar de bern, dat se, troch de scyn
foar it wæzen ta hoaden, eak allinne krije kinne, is , dat se
sa faek troch.'e forbeeldinge har sillich raeitsje kinne. Dat
habbe jiemrne syker allegjerre wol faek opmurken , frjeunen!
Sille wy mei-in.oar, uet toesen, 'r is sa'n tonieltje ues foar
de geest bringe? Forbeeldje wy ues den, sa as 't ues wol
'r is bard is, — my la minsten, — dat wy by de tafel æf
by 't fjoer sitle, in ues lytse jonge næst ues. Wy habbe
al lang van him sjoen, dat ir praktesjerre, in dat dit prak-
tesjerjen lùm noffelyk wier, sa stil siet ir, eu sa'n laeits fen
wille laei ir op syn ljeaf gesichje. Der is hy mei syn scil-
derij, derl ir yn syn gedachten mei oan 't teikenjen wier,
klear. — »Heit!" — ropt ir. — » Wol, jonge ?" — » As 't
» Sinter-ldaes wurt, hé? ! " — »Wat soe 't den?" — » Den
»sil 'k ien koërke opsetle heit!" — » Best, jonge!" — »Ja,
» heit! In as ik der den fen dij grutte taeye wiwen yn krij,
»mei goud ir op, o! ' ' (syn eachjes glinsterje fen fornoeyen.)
»In fen dij lekkere soekerdingen, o heit!" (Il wetter rint
himqm'e tosken.) »Den sil 'k roppe : daukje, Sinter-.



118

5)kîaes! Ik sil tige'leere, Sinter-klaes ! In nooit n.e>tï stout
»wæze, Sinter-klaes!1' — »Fiks, jonge!1' — »Ja,' 'heit!
5) In den sil 'k der sa moai mei boártje! Alle daegen, as
» ik uet 'e scoálle kom, sil 'k ir ien stikje fan op-ilc O ,
«heit! wat sil 'k den ien wille habbe! Sa bliid biu 'k den :"
(fly fljieucht oerein, in klappet yi) syn lytse hântjes.) — Sa
kinue lytse bern har sillich meilsje troch'e forbeeldinge. Mar
bart dit eak wol nat ir is mei grutte minsceïi? Æfsueditmei
it uet tsjen fenne berne-scoé'n ophoade ? Werom laeket dij
jong' faem den sa blier yn har iensomheit ? Ja is eak al oau
't teikeajen, freunen! Ja forbecidet har , dat se mei har
frijer al trouwd is. Ja wennet yu har eigen hoes. It
mo'àrn-wurk is beret. In nou bat se krekt it lyts bern
uet'e widse noam, in oan'e taete leio ; der laeket se nou sa
tsjin. — In dij jongi'eiut, werom glinsterje dij de eagen sa?
Dij is mei it selde scilderij bezien, frjeunen! Syn famke is
syu wiif woäri Hy libbet rnei har as de doukes op'e matte.
As ir uet wæst is, komt se him mei ien patje ta-mjiette,
as ir wer tues komt. In nou hat se krekt wer de jerm oin
syn hals slein. — Æf is jiemme dit noch ta nei oan'e berne
tüd ? Lit ues den ien stapke fierder yn it libben opgean!
Hjier sjugge jiemine ien soidaet, dij yn rein in wyn, by
nacht, op'e foarposten op scil-wacht sljiet. Werom bibbert
dij uet fen'e kjeld? Werom fielt ir de rein in wyn net, dij
mei gewelt tsjin him oanstoaye ? Omdat hy bezich is, yn
syn forbeeldinge, alle rangen fen it soldate-libben troch ta
fljennen, in nou, as Generael, syn yntocht hoadt yn ien
sted, dr) ir sa just oerwo'án hat, — Der sjugge jiemme ien
«arm matroos by 't roer staen, dij troch syn forbeeldinge
tsjiawurdich sa gelokkich is, as de keizer fen Marokko. Hy
hát ga eefkeg netrekkene, hoe folie reizen ir noch dwaee
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n;at, om sa folie oer ta foi 'sjienjen, dat ir ieu part yn ieu
scip krije kin. Fen dat 8cip hat irhim, (dat fen seis sprekt)
kapteiu makke. I» nou furbeeldet ir liiin, mei alle wille,
dat ir a! bezielt is, om iL ïroch'e weagen ta sljoeren. — In
der jinseu yn dat kammeuet, sa as se dat neame, sit iea
steatsrnan hint noffelyk yn'e nànnen ta wrieuwen, Werom
docht ir dat ? Syu forbeeldinge hat aües foaf him bleat
lein, hoe aef ït yn 't forfolg, troch it loeken oan'e trieden,
dij hy yn'e bannen hat, koniine sil. Hy sjucht ien stikman-
nicli, der hy ien pik op haf, fen 't kessen truedeljen, son-
der dat ja wite, wa't har der aefscouwt. Al de oaren sjonge
jt selde deurtje, krekt sa as hy it op noten set hat. Syn
bo'árst is hebinge mei linten in kruesen. Syn namme, syn
djiep forstâu iu syu fyne steatkinde wurt oeral uetbasuno.
Elk sjucht him nei de eagen, iu op syn wink is alles yn be-
weginge. Heeger lok kiu hy op ierde foar hirn net betinke.
In dat lok smakket hy nou yn syn forbeeldinge. — Is it sa
net, frjeunen! dat hjir it minskdom eak al wer bestjiet uet
lylse bern in grutte ?

Beruachtirb. kinne de bern har eak oanstelle , aef dat it
selde is, dat ik hjir mei sizze wol, ieu ounoazel bytje kinne
se har bytje forstân broeke, as se , om greut ta lykjen,
iwerich bazich binne, om oàre bern wat yn-in-oar ta trieü-
wen, in del ta hompjen; foaral dij wat boppe har uetstekke.
Min hoeft net tsjin de bern ta sizzen: dij jonge aef dat fam-
ke past better op'e klean , is beleefder, laestbetter, scrieuwt
nioayer as dou, om aenstons de uiid in de aefgunst yn'e lytse
boarsijes opriisje ta litten, in ta meitsjen , dat ien bulte be-
wizen tsjin ues uetspraek uet har moeltjes ues tamjiette
slreame : as min, sonder har ta lekjen, oare bern mar pri-
set, dsn binne se al gau warber, om fen de lof, dij wyoa»
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dij oare bern miene jaen ta matten, wat aef ta gribbeljen;
net sa seer om dij oare bern ta fornederjen, mar om sels by
de forgelykinge, dij wy in ja den meitsje, ,'sonder der wat fen
ta sizzen, net aHeheul-in-dal wei la fallen, in om sa folie
ta rû'sjéo, as se de oaren delboekje. Lit min jin tsjin syn
bern , sa beare is sonder erch ontfalle : »dy Nynke is dochs
»ien sindelyk farake; nooit sjuch ik dat se smoiirige plak»
» ken aef scoërren yn'e jurk hat ," — den hjerl min al gau :
»ja heit! mar ja sit eak by sokke ondogenze jonges net
sas wy; in lesten hie se eak al ien greut inketsplak yn'e
smouwe." — Seit min 'r is: »ik hoad folie fen Klaes, dat
»is ien beleefde, aerdige jonge," — den is it jamk : »ja!
»as hy by heit is al: mar, och heerken ! heit moast him
»oars is bjerre ! Wat kin ir flokke ! Laesten sei ir noch
»tsjin master yn'e sco'álle: »»ik fordom it." " — Priset
min Oebele, omdat ir sa fiks laest, den wurt dit gnibbel-
jen wol wat slimmer, om dat min dit sels hjerre kind hat:
mar it wurt dochs besocht. »Ja! ' ' — is it den — »hy
laest goed: mar eak al net better as Sipke in Pjieter." —
(Der ja mei gelyk aef boppe steane ) — »Master sei lest
noch, dat Sipke it wol sa goed makke hie as Oebele; in
hokkerdeis mo'ást ik it noch is forbeUerje, dat hy yn 't
laezen forbroddele hie " — Romt min einling it moaye scruft
fen Hindrik, der eak al net folie tsjin ta sizzeo is, omdat
min dit sels sjoen hat, den wite se dochs mei ien aerdige
draeî, ta kommen, der se waeze wolle — » Dat seit Mas-
»ter eak, heit! dat Hindrik sa moai scrieuwt. Mei heit Hin-
» drik syn scruft graeg lije ?" — » Ja ! dou net ? ' ' — »Ik
» wyt net; ja! hy scrieuwt goed: mar hy hat sokke scerpe
»punten boppe oan'e letters; syn ophalen binne eak sa tsjok ;
?>in hy scrieuwt lang net rjiucht. As min syn boage fen
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afjierrens sjucht, den is 't krekt aeft ir sokke kwatterige
aweagen op iâns rinne. Doe ues scoalle-opsjenner lest by
»uezes ya'e sco'álle wier, scodholle ir, doe 't ir Hindriks
ascrufV seach : in doe 't ir by my koam, sei ir : »»Si sa
»»der is! Dat is fiks!"" — »In hy kloppe my op'e reach."
— Sa sit by dat jonge folkje de diwel fen e heechmoed al
ier op'e trean. In, och! dat s' ir him as se oader wurd-
den wer aefstaeten ! Mar boe seldsom bart dit ? Measttyds
wurt hy ir sa. foege io flijd in tsjiene, dat ir gjien roppinge
fielt, om syn setel ta forlilten. Ta'n beljenniDge hjir foar
luesteret ir syn tjienners al oan-in-oan yn 't ear : »hotnpje
»oare Jjieue wat yn-in-o'ár! Gnibbelje wat fen har aef! Den
«lykje jiemme sa folie grutter, as ja lytser woäu binne !" —-
In dij tsjoede rie wurt, trocb. grutten sa wol as lytsen , mar
al ta folie opfolge. Dit middel om greut ta wurden is eak
ta raaklyk om it net ta broeken. As ien oar, om syn nam-
me h-och'e Faem de wroad roondragen ta krijen, uetmuntje
mat yn wysheit in forstân, aef yn kinsten in wittenscippen j
in as by, om der yn uet ta muntjen, jierren in jierren iwe-
ricli bezich waese matten hat: den habbe de gnibbelrotten
neat oars ta dwaen, jas op it wurk fen dij wisen in kinstners
mar wat oanmerkingen ta meitsjen. Der troch teane se om-
mers, dat ja it folie better wite, in eak dwaen kinne, as se
mar woene. In sceelt ir sa folie oan, dat se, wei al har
forwaendheit, dochs begripe, dat se har sels bespottelyk
meitsje soene, as se har boppe dizze aef dij grutte man
yn'e hichte sochten ta arbeidjen, den helpt it gnibbeljen oan
syn rorn dochs altyd noch sa folie dat it liket, dat se sa'n
bulte lytser net binne , as ien oar moelk oars wol tinke soe.
Litte foarbylden dit wer wat klearder meitsje. — Iramen,
dij min nel nei-jaen kin, dat ir syn goed oan'e earmen jouwt,



122

hjert yn ien selscip ien oar priisjeti, om syn myldiedichheit.
Dit docht liitn seer, Hy fielt hoe leech hy hjir, by ienfor-
gclikinge dij hy sels makket, in dij ien oar eak net oerslaen
si!, weisirikje mat. Hjer nou is wat ir docht, om dit ta
keeren! Mei ien onbescaimne foarholle, w jenloedu stimnie
seit ir: — »as ik wat weijou , den praet ik der net fen;
»den doch ik dit yn stilte. Ik wol der nou jusl net mei
» sizze , dat de man, der jiemine der nijs fen snrieken, syn
»eigen wuldieden ueltroinpetlet : m a r . . , , it is dochs uet
« koain, dat hy de man wier, dij oan dij ongelukkige hoes-
»gesinueu sa folie goed dien hat. In as it waeze si! sa 't
»hjert, den malle jius woidieden ai'ione bekind waeze by
»jins sels in hjir boppe." — Wat sis jiemme, frjeuneu! hat
de jylse man de grutte der net is ferm, mei ién set, ta ien
dwerg yn-in-oar trouwd, der by nou as ien reus boppe uet-
siiket? — Miene jiemme nou dat kinstners in geleerden
beller bimie ? Och b.-ere nee! Dij binne eak al mei it selde
sop oergetten. Æf fine scilders in dichters net folie tiids
wat ta lekscoujen oan'e maslerstikken fen oare scilders ia
dichters? Kinne musekanlen har confraters vvol'Ooit sa'goed
fo/dwaen in yn forrukkinge bringe, as se dit oare Ijieue
dwaen kinne ? In de geleerden , , . , Ja ! de geleerden ! Hoe
faek babbe dij elkoarme wol net foar » bern" net allinne :
mar foar »oxe in ezel" uetscolden, in heule inkelspoljes
leech slippe, om dit oan'e wroad ta bewiisjen !— Jalfrjeu-
nen! it is mar sa: wer 't wy eak om ues hinne ^sjuggo,
oeral fine wy grutte mînscen, dij , ]yk as de bern , iwerich
bezich binne, om har sels yn'e hichte ta arbeidjen, troch
ien oar wat del ta trjouweD.

Hiem is it eak by de bern , dat se, troch ta kreauwen
om ien nietichheit, har sels alle wille benimme, dij se har



123

foarsteld habbe, in dij se eak hân tiabbe k^etie. Sokke
tonieltjes kinne my ues allegjerre faest eak wol wer by de
roes ioar de geest bringe. Ién wer nel toesen. — Dei' sil
ien jierdei fen ien fen'e bera fierd wurtle Hjir in der binne
se by oare bern op besite waest : dij kinne by dizze geie-
genheit is aardich werom forsocht wurde, Oare makkerkes
matte ir by. Jonges! wat sil dat ien feest wurde! Bolle-
buisjes sille se ite, soekelade drinke. It boártersgoëd in de
moaye boekjes in printen , alles sil dij dei oppen baeii. De
jonne sille se mei de tower-lantearne boártje. O! wat ien
wille sille se habbe. Dagen in dagen foaruet vvurt neane feu
praet as fen 't jierdei-fierjen; nachts droame s' ir fer> O!
hoe laeket dij freugde deijhar fen alle kanten ta miiette ! Ja
drinke foaruet al, by moelfollen, it plezier, dat ir scinke
sil; ien plezier, dat se miene noch nooit sa pr^aun" ia hab-
ben. Einling brekt dij dei fen blide forvvachtitige oan. By
tiids habbe se de sliep al uet. De moäin-brogge kinne s'ir
fen blydscip bast net troch seouwe. De moaye sneinse
klean komme oan. Alle eagenblikken freechje se hoe let it
is; de tiid is har fjiersten ta loai. Der begjint it foarspul.
Stoelen in tafel wurde reeset. Ja donsje in sprin^e ir by
om, in klappe yn'e hântjes fen blydscip. Nou komme de
gasten opdaegjen. Elk laeket like blier. Mar, och! hoe'n
bytje tiid raei il freugde-sintje hjir scine! It jonge folkje
woelich van aerd, gjiet al gau 'r is oerein. Dit makketien
har ta nutte, dij nei har sin net al ta goed siet, — » Nee!
Griet!" — hjert men nou al gou roppen, — »der siste
wei! Dat is mya pleats!" — »Ik sit ir al" — seit Griet —
«siikje dou ien oaren, Tryn!" — Nee Griet, ' ' — seit
Tryn, — »dat komt net ta pas !" — In wylst ja de forga-
deringe roonsjucht, freeget se: —> »Wat sizze jiemme
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oars?" — Der rollet de.kreauapel troch 'e keamer. Griet
in Tryn krije beide help. Dat wurt ien getsjoltel in iea
gekeakel, dat it hoes ir fen dreuut. Mem raat ir midden,
om de boel wat yn bedaren ta krijen. De wille in it ple-
zier binne lykwois onder dat lewen de doar uelflein. De
bilde iaeits is fen alle gesichjes aeffaege. Elk sjucht like
stoer. Stuenjende ia gromjende wurt it lekkers orbeie. It
boärtergoé'd in de moäye boekjes in printen wurt net nei
taeld. De towerlantearne wurt forgetten. In de dei, dij
sa folie wille beloofde, dij sa folie wille jaen kind hie, is,
troch it kreauwen om ien wysje-wasje, foroare yn ien dei
fen droafenisse, dij ien bittere neismaek aefterlit. — Sa as
it lijir by de bern gjiet, sa gjiet it eak wol ir is by grutte
minscen. Hoe faek bart it dochs net, dat ja by-in-oar
korome, om dingen fen belang ta besljuchtjen, in, troch it
kreauwen om ien nietichheit, de haedsaek uet it each for-
liese ! Al wer ien pear foarbylden, om dit optahelderjen t

frjeunen! — Der is ien forgaderiuge fen minscen, dij by-in-
oar, koam binne, om ien erfenisse ta fordielen. It belang
fen har àllegjerre ropt har eak allegjerre ta : sjuch dat jiem-
ine uet-in oar komme ! Dit wolle se eak allegjerre wol ljeauwe.
It liket eak dat elk nei syn geloof hannelje sil. Boeken in
pompieren wurde foär ien dei helle, in neisjoen. De boel
sil yn lotten set wurde. Nou smit ieu de frage op : »wa
sil de sciedel-briewen scrieuwe?" — »Ik forkies A , " —
seit de iene. — »Nee!" — seit de oare, — »ik forkies B."
— Oan de iéne in oan de oare side krigget min help. It
iene wurd hellet ik oare ir uet. Der wurde forwitingen.
dien, dij it bloed oon't sieden bringe» — » Dou siste dyn
sin net habbe," — seit de iene, »al sil de onderste stien
boppe !'' — »In dou net," — seit de oare, — »al sil de
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heule erfenisse «ei de rooane fljenne !" — Sa tsjierje in raesje
se raar foart, sonder dat ien forstânnigen ien uet 'e heap,
dij har nei de haedsaek, de dielinge, ta raech bringe wol,
ir ien wurdtje twiske krije kin. In op it laest rinne se,
mei lulke hollen, uet-in-oar, sonder dat se oan it doel,
werom dat se byin-oar koamen, eat dien habbe — »Ja!
mar," — hjer ik der sizzen , — » dat wierne domme boe-
ren; dat kin min wol hjerre." — Saeftkes wat, beste
frjeun! Ik sil jou'r is yn ien oare forgaderinge kypje it-
te , dij je net sizze sille , dat uet domme boeren bestjiet.
Sjugje dij grutte royuheeren der wol ? Sjuchje wol koe se
elkoarme mei oels—eagen oansjenne ? Hjerje se wol kjibjen
jn raesjen in tsjieren ? Ja behjerre de heechste belangen
fen it lân ta behanneljen ; in wytje w®l wat se nou dogge ?
Ja kreauwe ir om, aef ien hazze dea scetten aef dea«byten
•wurde mat. Freegje jou my aef dit ues Edel Mogende Hee-
ren binne? Jou sille faest wol is fen ien Poolsce-Ryxdei
hjerd habbe ? Nim dizze forgaderinge der mar foar. Der
ha je allinne genoch oan, om jou ta bewiisjen, dat grutte
minscen, lyk as de bern, troch it kreauwen om ien nietich-
heit, de baedsaek wol is uet it each forliesje kinne.

It is eak wat opmerkelyks yn'e bern, dat se net j a m t ,
aefterom sjugge. As se strofîelje, steane se wer op , son-
der ir folie om ta tinken, wer oer dat se stroffele habbe.
Faek stroffelje se der om aek oer'e selde stien — »Jan î
»net kroepe !" — »Nee, mem !" — Seit Jan ; in hy gjiet
opstean. Ien eagenblikje dernei, der kroept Jan wer hinue.
— »Ik sil dij dat aefleere!'' — seit mem; in Jan krijt ien
wàntje foar 't gat. Nou tinkt mem sil Jan it kroepen woî
litte. Mar, ja wol! It doërret gjien oere , aef Jan komt yn'e
hoes mei beide knibbeis troch'e broek, — Klaes kin it m*r
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net-ont]ionde, dat heit tsjin him Sein ha t , dat ir uel'e scoaiie
aenstouds tues kournie mal. As ir oarejougens knikken sjuchl,
den is hitn heil in tenskommen aenstons forgetten. Jongens ! hy
hat eak sokke moaya knikkerts; In wat kin ir dat spullje ! Hy
slacht se feu'e mient, aefl il neat is. Hoe kin ir den de forsikinge
werstean, as oare jonges him freegje, aeft se 'r is kuikke
siile? Sander eainje o.in ta tiuken knikt Klaes ir op yn.
Hy swit ir fen, sa wart ir him. Der wint ien fsn'e jonges
by him wei roppen, om la yten. Nou komt it Klaes eak
yn 't sin, dat ir nei hoes ta mat. Mar, o jemeui joosje !
hy fynt tues de hoon yn'e pot. Hy mat sonder iten nei
scoSüe : in it wart him oanlsjienne, dat dit ider middei syn
straf waeze sil, as ir net aenstons uet'e scoälle tues kout.
Klaes belowet hetlerscip ; in it is nou eak syn heilich foar-
nimmen, om better op ta passen. Mar de folgende dei hjert
ir de knikkerts wer sa forlokkelyk tsjin elkoarrae oanstuitjen,
sjucljt ir wer sokke moaye scoaten dwaen, dat hy nearnje
oars oan linke kin,_as oan knikken. Hij knikt ir den eak
wer lustich op los, en knikt mar foart, sa lang, dat hy
it iten ir wer by ynsjict. — Sa gjiet it mei de bern: de
roede is net fen 't gat, aef de slaggen binne har forgelten.
In hjiryn binne folie grutte minscen eak al wer oan de bern
gelyk. De iene kin it net litte, om him ta foriten, as ir
ien spise foar liim krigef, dij him moelket Deo wurt ir
ider keer siik, in hat daegen wurk, om wer op syn dreef
ta kommen. Yn syn onpasselykheit sjucht hy it forkearde
fen syn hânneiwize sa klear yn as de dei. Gjien fo'árnim-
raen kin den eak faester in heiliger waeze as sines, om
ta-nei better op ta passen. Mar as hy wer kant in klear is
in syn Ijeawelings gerjucht wer foär him stjiet, is him alle»
wer forgelten. Hy yt ir wer op yn, in mat dat iten wer mei
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ien sykle bete'je. — len oaren mei graeg ien soepke; in
4'aek is it bard, dal ir dronken lues koam. De oare deis,
as de roes uetslept wier , hie ir sa folie berou, as lyieiren
op'e holle; in den noam ir hiin altiten eak faost foar, om
ta-uei op ta passen, dat it net wer harde. Mar as ir wer
by 't siiscip wier, as ir wer prieauwd hie , as mei iderdrupke
drank, dat ir ynswolge, ien drnpke fen syn forslàa wei-
fleacii, den forgeat ir al syn goede foärnimmeus; in op it
lest soepte 'r him, as foarhinne, wer dronken. — Ien tred-
den is gau driftich, in seit in docht den faek dingen, dij
him nei erhàn freesselyk rouwje. Derom bynt ir it ider reis,
dat ir driflich waest is, moëre faest, dat ir him yn it for-
folg foar dat quea wachtje sil. Mar sa gau komt him net
wer wa! yu'e wei, aef, lyk as de jonge mei syn knikken,
kin hy eak nearnje oars oan linke, as oau de aergeinisse,
dq ir wer opdien hat, in om deroer op ien danige wise
wer uet ta fiirren. — Wolle jiemme hjir nou noch ien grcut
eximpel by-foegje , freunen ? Laes den mar is tiei yn jiemme
bibel, hoe de Joden, har heule sciednisse trocli, alúlen,
lyk as de bern, aenstons de siaggen forgelteu hiene, sa gau
as de roede mar fen 't gat wier.

As wy fjierder de bernewràd mei oandacht beîoitsje, den
forwonderje wy ir ues faek oer, dat de Jylse scewe^s sa folie
oei'ienkornst babbe mei de bargen. Net dat se graech sa
smoá'rch waeze wolle : och heeden nee! de pronksens sit ir
al gau genoch yn. Mar Jyk as de bargen foaruet rinne, as
min se by de sturt loekt, in yn 't gat hinaje, as min se
oan'e earen hoärt, sa wolle de bern eak faek rjiucht oars as
de oaders miene, dat het oangenaem waeze sil, aef ta har baest
tsjienstich is. Hat min har it moäisle boärtergoëd 'r is ree
socht, in alles sa wat yn oarder steld, dat se har isnofFelijk
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in fiks yn'e moaye dreege keamer formeitsje kinne, dea
lapje se faek de boel der hinne , snije ir stil uet, in litte
har boete doar wiet reine. Mat min se , by aef nei ien sykte,
dit aef dat iten ir is onthoade , om se wer heul-in-dal soôn
ta krijen, in ta meitsjen, dat it iten har den sa folie lek-
kerder smeitsje îsil, den nimme ja it faek op, dat wy bar
lang sa goed net behânnelje as de oare bern, dij wy dat
iten net hoewe la wegerjen. In hoe faek sette se har net
nei har iytse steege holtjes tsjiu ues op as wy har belette
wolle, om dit aef dat ta dwaen, hjir aef der hinne ta gaen.»
dat scadelyk foar har waeze kin, aef der se gefaer rinne,
om ien ongelok ta krijen, aef, — dat ues sa djoer as har
libben is , — om har onscild ta forliezen. Mei iêa wurd ,
sjugge wy net dagelyks, dat de beru harmeionbestjoersum-
heit Isjin forminge in liedinge forsette, om dat se it wol-
diedige der fen net ynsjugge ? — In frjeunen ! hjir habbe
wy wer ien punt fen forgeiïkinge twiske de berne-wroad in
de minsce-wroad. Mar fejir komme wy op ien heilige groôn,
Lit ues derom de holle ontblealje , in de scoën uettsjen.
Allegjerre Ijeauwe wy oan ien Foarsienïchheit. Dit foäron-
derstel ik ta minsten. In wierne ir oaren yn dizze forga-
deringe, foar dij sprek ik net. Ljeauwe wy nou oan ien
Foarsienichheït, den Jjeauwe wy eak, dat ues Heit yn'e
himmel, lyk as ien goede heit op ierde, ues, syn bern,
iornoje in liede wol op dizze wroad, sa as dit foar ues lok
yn dit libben, in yn it libben, dat wy hjir neimaels liede
sille, it beste is. Mar hoe lyk binne wy den eak net faek
oan'e bern, om ues tsjin dizze forminge in liedinge ta for-
setten ? Als de onsjenbre hân fen ues wise in goede Hira-
melheit ues yn blommeryke streken laet, der ues gesicht
lum forluslichje kin yn forme in kleuren, sa moai as me»
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dit winske mei, den sjugge wy faek dat ierdsee paradjs
mei koadc onforscillichheit oan , in jarak, Doch ontankbrer,
knipe wy ir de eagen foar ticht, in wolle der net nei sjen.
Laet Ir ues oan'e oare ich troch heide in wyldernissen, om
ta-nei sa folie ta better de moaye lânsdouwen, dert ir ues
den ynbringe wol, wirddjerje ta kinnen, den munnerjerje
wy, in tioke, in sizze, in roppe faek, dat ues gjien lyk
gesciet, in wy lang sa goed net behânnele wurde as oaren.
Wúrde wy, mei ieu sæfte kræft, hjir in der fen ien by-
paelje æfkeerd, den kringe wy ir faek tsjin yn, in sjugge
net jerder, dat wy mis wæst habbe, foar ues it gesicht in
de hânnen, troch'e to'árnen, dij der waechsje, ipenscoérd
binne, in wy bloëderich in warch op'e rjiuchle wei ta ræch
keare. In hoe mannich ien is ir net wæst, dij de woldiedige
hân, dij him troch it libben laette, in dij him al oan-in-oan,
mei hoe langer hoe grutter kræft, op'e rjiuebte wei socbte
ta hoaden, op it lest mei geweld fen him œfstaette, ir op
yn raemde, as ien kolderich hünzer op'e rin teach, in yn
syn dolle feart op ien æfgroôn ynroan, dert ir yntroeseie
in troch'e dea op scerpe stienen opheind wurde. — Der
yn dos, dat wy ues tsjin de forminge in liedinge fen ues
Heit, dij allinne ues best beëaget, forsette, binne de grutte
minscen eak al wer oan de bern gelyk,

Wy biane koam ta de læste forgelykinge, dij wyuesdizze
kear foarsteld habbe la behânneljen, TVn besluet sil ik
jiemme nou noch ir is sjen litle, dat jongen in oaden faek
like min sin habbe, om nei bed ta gean, as 't har tiid is.
Lit ik jiemme dit fen'e bern mar wer eerst forteane. Kom
den is eefkes mei my boete doar! Sjuch it lytse folkje der
is boártjen ! «Hjir habbe wy ien gowert!" klinket ues fen
lieren al ta mjietle. Jonges ! wat ien wille! Kimmen linkt

S
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ir oan, dat it al begjint ta joenjen, in bedgongerstiid wurt.
3a sjoege in donsje mar foärt. Wylst se nou noch sa op it
plezierichst mei-in.oar oan 't boärtsjen binne, komt ir ien
faera oan, in pakt ien uet'e kring wei, ora him nei bed ta
bringen. Dit jouwt ien heule alteraesje. Dg op bed mat
scriemt in goelt, hinget yn 't gat, sparrelt mei hànnen in
foëten, in keart tsjin, sa folie as ir kin. De oaren roppe
allegjerre : » och ! lit ir noch ien bytsje mei ues boärtsje!"
Mar de faem bjert nearnje nei. Mei ouforbiddelyke string-
heit fiert se har laest uet, in nimt de jonge aef it famke ,
der se om koara is, mei. Ien eagenblikje stjiet hjir op it
spuitje stil, in treurje de oerbljieuwende om har makkerke.
Mar it doérret net lang aef ja sjonge in donsje ir wer op
yn ; in it makkerke, dat op bed brocht is, is har allegjerre
ibrgetten. Der wurt de freugde op nij wer stoord. Al wer
ien faem, dij ien uet'e lieap weipakt. De selde tsjinstribbe-
ling; it selde beklach; de selde forsteuringe yn 't boärtjen:
mar eak it selde forjitten in herfetsjen fen 't spuitje, der se
wei oan'e gong wierue. In dit hoadt net jerder op , foär 't
sa allegjerre op bed brocht binne. Ja wite allegjerre wol,
dat se joens op bed matte, mar it fâlt allegjerre eak like
swier, om it bo'árisjen ta staekjen, in fen har makkerkes
scaet ta wurden. — Si, sa! Kou binne de bern fen kant.
fiou kinne wy noch ien lyts eagenblikje fredich by elkoarrne
silte, Lit nes nou 'ris sjens aef it de oade Ijieue eak wol
net 'r is gjiet as de bern, dat se net ta bed wolle, as ' t
frrr har joen woáo is. Wy habbe allegjerre op dizze ierde
ien rol ta forfullen, in as ues rol uetspile is, matte wy it
toniel foriitte. Dit wite wy, like goed as de bern it wite,
dat se ta bed matte, as 't nacht wurt. Mar tinke wy hjir
wol meer oan as de bern ? Gjien ien omtrint wurt ommers
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ït spyljen saed, hoe lang dat ir eak op it loniel omtraepe
hal. Aliyd spylje wy mei elkoarme mar fosrt, krekt aeft
ir gjien ein oan komme niat. Mar nou in den komt de dea
is eef kes twiske beiden, in seit tsjia de iene aef oare:
»Jonkje ! Fenne planken! 't Is joen foar dy ; dou maste
»op bed!" — Wat ien alteraesje den! De spilerrm'entsels,
dat syn rol noch lang net uetspiie is. Hy hat him noch for-
scate bedrieuwen foarste'.d, der't irynmeidwaenmo'áste. De
oare spylers miene dit eak in wolle him noch graech wat by har
hoade. Mar de ouforbiddelyke dea hjert nearnje nei. In
aeft de spiïer al tsjinsparrelt, in ropt: )>Ik mat dit noch
» dwaen ! Ik mat der noch by vvaeze !" In aefl de oaren
al roppe: »Wy kinne him noch net misse!" De deauimt
him, as de berneiaem it bern, onder 'e jerm, in kuyert
swietsjes mei him foärt. Yn it eerst jouwt dit onder de oare
spilers gans ontsteltenisse, in miene se, dat de iepene pleats
nooit wer oanfold wurde kin. Mar lyk as it wetter, der
min mei ien slok yn slacht, eerst wol ien koele, in dernei
wat beweginge forteant, doch gou wer yn 't lyk is; sa is
de leege pleats. troch forscikkinge, hjir eak gau wer oan-
fold. Ir wurt troch'e oaren wer op yn spile, krekt aeft it
altiten sa waest hat. Sa gjiet it, foar in nei, den mei de
iene | in den mei de oare spiler. Gjien îen mient omlrict,
dat syn rol uetspiie is, as hy fen it toniel roppen wurt.
Allegjerre omtrint strabbelje den tsjia, krekt as de bern,
dy , as se op bed matïe, it boärtsjen den eak noch sa
swiel smakket.

In hjir-mei, frjeunen! is myn rol, mei dizze foarlaezinge,
eak uetspüe. Ik sil deroin, as ien forslannich man, sonder

9*
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îsjinaxeljen , it toniel nou eak mar yn ienen forlitte. Ta'r.
aefscied in ta'n oantinken, jou ik jieme dizze winsk noch
mei, dij ik hoapje, dat jiemme goed onthoade sille : Moch-
ten de lytse in de grutte minscen, dij wy seagen, dat sa
folie oerienkomst mei elkoarme habbe, as de joen har ropt,
in ja fen kant malte, allegjerre mei like folie oDScild yn'e
raest gean!

J, G. VAN BtOM.



1, f. kÄ^< v

achtste Potestaat van Friesland, ïceigert het goud en den
staat van den Roomschen Koning W I L L E M , Graaf

van Holland, hem aangeboden om Friesland te
verraden en onze oude vrijheid te verkrachten.

Diep in den schoot der aard', door eeuw'gen nacht omgeven,
Ligt 't goud, waar 's menschen hand, door baatzucht voort-

gedreven ,
Naar schraapt en slooft en wroet in tranen, zweet en bloed ,
Alg was 't ons hoogste, als was 't ons eenîgst heil en goed.
Dat goud, eerst ruw, doch straks gelouterd, zonder smetteo,
Verblindt zoo menig mensch, verduistert regt en wetten.
De vuige vrek knielt voor dit stof, (zijn lieven Heer,)
En daarmee koopt de Vorst, en land, en volk, en eer.
O booze koopmanschap, die 't land vervult met tranen,
Het regt des Tolks vernielt, de welvaart brengt aan 't tanen,
Den grond bemest met bloed. O goud! gift der natuur,
Van 's Vorsten vuig bejag de voedster ieder uur,
Dat hart en zin bedwelmt zelfs bij de sterkste mannen,
Als zeilsteeu 't ijzer trekt, j a , wilt ge uw' netten spannca,
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Hoe velen struik'len dan, te dom en onbedacht!
Hoe velen hebt gij, goud! op kromme paan gebragt!
Wat rijken gaan te niet! wat poorten, kop'ren deuren !
Door uwen gians, o goud! ach! welk een stof tot treuren!
Dáár brand en slot en stad — hier stroomt liet menschenbloed*—•
Dáár wordt het vuig verraad, hier tweedragt uitgebroed.
Maar wal gij ook beheerscht, iets kunt gij niet verwinnen :
Het hart waar trouw in woont, dat deugd slechts kan be-

minnen.

Geen goud heeft, Curius! tot ondeugd u verleid ;
Fabricius! uw trouw ooit buiten 't spoor geleid.
Gij blijft, o edel paar! als zon en sterren blinken.
Maar ook zal Sicko's trouw nooit in het niet verzinken.
Ja , Friezen! op dees grond spreidde eens ziju' deugd haar

glans.
Hij, Friesj heer van zijn hart, verdient een' lauwerkrans.
Koml, vlechten wij hem dien, het achtbaar hoofd omwonden —
Trouw, sterker dan het goud, wordt schaarsch op aard ge-

vonden.

Ofschoon Graaf Willems hoofd ook Rome's kroon reeds
droeg,

Had hij, hoe ruim voorzien van goud, toch niet genoeg.
Ofschoon hij d' overvloed ter naauwernood kan dragen,
Deed echter zucht naar meer gestaêg zijn boezem jagen.
Hij toch , wiens vuige drift hok als een paard, dat vlood,
Gelijkt iiera, die zijn dorst met 't zoute water doodt. .
Dus deed de Koning ook; geheel zijn ziel blijft smachten
Bij a! zijn slaat,, naar meer; nog immer blijft hij wachten
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Op Friesche vrijheid, goed en welvaart, op ons land.
Voor onzen vrijen grond smeedt Willem boei en band.
Die parel, 't eigen erf van Friso's wakkre zonen,
Ontbrak nog Hollands Graaf — mogt men hem hiermee

kroonen!
Hij vleit het volk, hij loont, belooft al meer en meer,
Opdat de vrijheid zoo te zekerder verkeer! —
Mijn volk! sta pal in deugd — laat Friesche trouwuleiden ,
En weer het slavenjuk, wat u ook moog verbeiden
Van hem, dien ge eens uw' dienst als noodhelp hebt gewijd,
Dien ge aan 't gevaar onttrokt, ten troon zelfs hebt geleid.
Dit, Friezen! was uw loon voor 't kinderlijk beminnen
Van Willem-, dien gij zelv' ook Aken hadt doen winnen.
Is dit dan vorstendank — en woord ? o koning! hoe ?
Smijt gij hun nu ' t met aas voorziene hoekwant toe ?
Gelijk een spin haar web spint op het mug verderven.
Zoo spant Graaf Willem ' tnet , om onze vrijheid te erven.
Wat donderwolk van 't West, hoe zwart, hier henen drijft,
Mijn land! 't verschrikke u niet, want Sicko's hart toch blijft
Zoo wit als versche sneeuw» Wil hy ten schild ons wezen,
Wij hebben dan geen loos bedekten kuil {e vreezen.
Eer \ Frieslands vrijheid valt in Hollands mond en tand,
Verscheurd wordt als een schaap, door wolven overmand,
Moet Willem Sjaardema bespreken, glad belezen!
Maar eer zal ook de zon haar loopbaan bijster wezen.
Neen, ed'le Potestaat! gij kent geen hooger eer
Dan vrij Friesch Edelman, Gij wenscht, gij wilt niets meer
Dan waken voor het regt, de wetten uwer vad'rcn ;
Voor vrijheid, welvaartsbron, strootnt n) het bloed door

d' adren.
De koning zint en peinst, smeedt plannen zonder tal,
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Hoe loch gemaklgkst hem dees prooi in handen vall'.
Welaan! zijn goud zal eerst de priesterschap verleiden;
Die zal de vrijheid dra een' wissen val bereiden,
Hoe dringt de Koning aan bij hen om 't hoofdbestuur
Van Friesland! hoe belooft hij meer met ieder uur!
Zijn bode spreekt van niets als aanzien, roem en grootte,
En geeft hun 's Konings brief, die hun zijn goud ontblootte.
Verstomd zien ze op elkaar en voelen schier geen grond.
Verslagen zijn ze in 't hart, gebonden is hun mond.
Hier blinkt hun 't goud in 't oog , hun wachten blijde dagen ;
Hier vleit en dreigt de Vorst, wijl zij dáár Sicko zagen
Met Frieslands vrijheid — die toch eind'lijk bovendreef.
Men zendt den bode nu met 't geen de Vorst hun schreef
En 't goud naar Sjaardema , waar ed'ler ziel in woonde,
Die 't vuil verraad vergruisde en zijnen adel toonde.'
' t l s Sicko, wiens gemoed den glans van 't goud versmaadt,
En waarop Willems list als op een' klip vergaat.
Hoe fier is dat gelaat, hoe helder blinkt dat wezen!
' t l s echte Friesche trouw, die daarop staat te lezen.
De bode komt en ziet, verschrikt, verbleekt, verstomt,
Bij 't zien diens mans, dien hij al bevend nader komt.
De misdaad moge een poos eène and're zij vertoonen ,
O zij kau bij de deugd niet duren, dáár niet wonen.
De Polestaat, die moed met vriend'lijkbeid vermengt.
Vraagt hem, van waar hij komt, wat hij voor tijding brengt.
Hij, van zijn' schrik hersteld , kan thans zijn' last hem zeggen ,
En Sicko 's konings wensch en doel nu openleggen.
Eeti honigzocte tong vermeldt des konings magt
En goedheid , en hij vleit en neemt zich wel ia acht.
Hoe zullen bij al 't goud, waarvan hrj hem doet hooron,
De roode vlinders onzen Sjaardema bekoren.
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Zijn staat schiet dan, gelijk de vaststaande eikenboom,
Zijn' takken wijd in 't rond, wast zonder einde en zoom;
De stugge Friezen, die van regt noch wetten weten.
Zijn vrij in 'skonings schaàuw, gelukkig, welgezeten.
Dat ruwe, stuursche volk komt zoo in eere, en vast,
Als Wiliera 't leidt, behoedt, is 't'vrij van overlast.
En huldigt Sicko hem, wi! die slechts 't land verraden,
Dan zal hij met hee! 't volk in overvloed zich baden.
Maar Sjaardema kent ook der Vorsten gift, hij lacht:
Hij kent in Willems regt zijn eigen moed en kracht.
O KonÏDg! 't is vergeefs! dit hart kunt gij niet koopen,
Hem niet misleiden of door eer en goud beloopen.
Uw aanslag, Willem! is te dom, te Somp, te zot!
Gij kent de sterkte niet van dit ons Friesche slot.
En nu sloeg Sicko ' toog, waar reeds de toorn in gloeide,
Op 's Konings loozen knecht, wiens vleitaal hij verfoeide.
Dat oog roert sterker dan welsprekendheid vermag,
't Sloeg hem bedwelmd ter neer, zoodat hij naauwlijks zag.
» Dit loon van slavernij, breng dit uw meester weder;
»'t Hoort hem, slaaf van zijn liart; en gij, zetunietneder ,
«Maar spoed daarmee en zijnen brief naar huis u heen, '
Zegt Sicko, •—• en de man begaf zich fluks ter been.
Ook 's Potestaats berigt, dat Willem 't hart doorboorde ,
Bragt deze aan zijnen Heer — Mijn' Friezen 1 o hoe gloorde
In Sicko's brief zijn geest, zóó friesch, zóó groot, zóó schoon!
Die brief — lees en onthoud — hij schreef op dezen toon :

Groottïiagtig Koning! wil niet meer op 't water schrijven,
Wil door het harde strand voortaan uw ploeg niet drijven
Dorsch op geen' dop of stroo, om zóó mijn huis, o Heer!
Te loegen vol met goud, met aanzien, roem en eer!
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Zou 'k vooreen' hand vol slofs, o Koning! durft gij't denken?
De vrijheid, ouders goed, meer waard dan goud, weg-

schenken ?
Meent gij, dat Sjaardema daarvoor verrader wordt ?
Ons nakroost, Hollands slaaf, in druk en armoe stort?
'k Vervloek, die schraapt naar ' tgoud, 'k zal alle ontrouw

halen.
Vaarwel, o arme Vorst! voor wien geen' schatten baten.
Gij moet na dezen stond me uw groete niet meer bièn ;
Uw schrijven lees ik niet, zelfs wil ik 't niet meer zien.

Zie Willems majesteit door Sicko's glans aan 't tanen,
Door wien ge, o Koning! dacht u wis den weg te banen
Tot ons verderf. Wat zijt gij nietig, niets bij hem,
Die 't goud, die u , zijn hart verwon, die* sprak met klem.
Laat ons dan met ontzag, mijn volk! hem eeren, prijzen,
En vreeraden, groot van hart, op Sicko's trouw steeds wij zen.
Komt, volgen wij hem na! ga vrijheid boven goud!
Dan wordt ook Frieslands heil op vasten grond gebouwd.

Oude Bildtzijl A. KOOPMANS.
Febrnarij J842.

Naar het Frksch van Ds. POSTHUMUS.
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Ynne' âde tijd vvirdde' alle scheel
Mey 't gleone swird besljuecht'.

Miende' immen, dat liim leed weer-foer,
't Wier daelck, mey'n bulte rep in roer,

» Fordeeg'nje dy , in fjuecht!"

Min roan naet, mey in pong-fol jild,
Ney'n hong'rige Abbekaet

Om ried in died; min fiscke net,
Mey'n goud'ne heack, ney rjuecht in wet,

In macke in bulte praet.

Min bouwde' er ijn, min kloppe' in kleauw,
Min baernde' in brijk in stijk.

In fest stoe ' t , dat hy onrjuecht hie;
Ho sinne-klear srjn rjuecht oarz wie,

Dy 't eerste foei æf wijk.

(*) Foar-lezzen op il NDX to Bodhert, ijnue inoannc fen
rebruary, 1842.
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Foar-bj-gien iz al lang dy tijd,
In 't âde team stoar wey;

Mar Jockig, dat 't histoarje-bled
Uwz mennig fijt bewerre het

Fen 't foick uvvtte' âde dey.

'k Sjong fen dat folek, fol kreft in fjoer,
Dat, az in stien-klipp' stie;

Dat naet forvvjeald, forweackt in wirg
Mar hird az stiel wier, in dat mirg

Jiette' ijnne boncken hie.

't Borgoens gespuws in 't Hollànz bret
Iloan Fries-lân plat in oâf;

It baernde' in bleack're Sted in Geâ,
't Brogt oer-al eangstme schrik in dea,

In plond're huwz in hoâf.

Lnck az mey'n folck fen letter tijd,
Wier »fryheyt!" steez-oan 't wird;

Mar wijll's ' t it swiet dat deuntje song,
Forseag in folde' it rom srjn pong,

In 't ]ean wier strop œf swird.

Min homppe' in staet' de frye Friez,
In laey hitn oane bân;

Min laecke raey sijn tijge rjuecht,
In mey 't yen-fàdig ruvcn in sljuecht

Fen 't àde Heyle-lâp,
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»Dear slagt de baere dijvel t rog!"
Seyt Kimscrts G r e â t e P i e r :

i> lek buwg mijn Fiiesche holle net
»Foar'n poepe-schaey, nee, Ijeaver fret

»Ick 't op , iney huwd in hier!"

P i e r wier in flinke' eyn-erfde boer,
Dy'r tijgge waerin ijn siet.

Mey 't ijn-lânz scheel fen Schier in Ftt (*)
Beraoeyde hy ijn 't eerst him net,

Dear 't bim ijn frede liet,

Hy ploeyde' in sjiedde' in eydde' it lân,
Hy risppe' in teseke' ijn rest.

It boerekjen op foar-aders gruwn
Wier al sqn noft, dear-by befuwn

Uwz Pier-boer him it best.

Mar 't freamde folekje koam op 't mat,
In ploacke fynne' in frjuen;

In P i e r , dy dat naet dildje koe,
Naet swiet-weylye' in swye woe,

Wirdd' fen sijn erf fordreauwn.

»Dear slagt de baere dijvel Irog"
Seyt P i e r : »dat dildje' ick net!

» 'k Swar haet, in wreek, in duwbb'lc schca
»lu uwnck, in wea, fordear, in dea

»Oan 't freamde poepe-bret!"
• É..HIII" —

(*) Sckkringers in Fet-keâpers.
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» Op , feynlen! op! de ploeg oan kant! i
» Lit grijppe' in lodde stean!

»Op! folgje i»y! slijp swird in dolck ! t
» Tjog 't harnasck oan, in jaen dat folck j

»Sijn woj-forljienne lean!1'

»Het helpt uwz boddjen, yer in let,
» Uwz wrotten, nacht in dey ? —

» De poep fortraeppet hoaf in lan,
» Steekt huwz in schoerre' yn ljeachte brân,

»In fiert it nôt mey wey!"

»Wa 't dildje kin, ick naet; mijn bloed
» Siedt, bruwz't me' ijn hert in yer,

»Ick schil se, foar dat helscke dwaen,
»Reys ficks hette' oppe bjealig jaen,

»Æf 'k hiet naet langer P i e r ! "

In , az in âde ruvvne Friez,
Sliet P i e r-boer by sijn wird:

Hy wixelt daelck it boere-pack
Mey'n firddig ijuechters rack in dack,

In 't boere'arck mey in swird,

» Ney see .'• ropt P i e r : » op Rottân los!
»Uwt Hollân komt uwz 't kwea. —•

«Fordglgje' hel Frieslân huyn't in smaed't!
a Forsuwp het poepsck in Hollânz prael! —

»In dea huwn dogt nin schea,''

*
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Ia seyn-schips-floot, rney P i e r oan 't haed,
Trog-krjues't it scholp'rig sât,

In jaeget rimpen eangstme' ia schrick,
Trog meer az yen romroftig stick,

Yn 't hert fen jong in àd.

PIER houwt er mey sijn swird op ijn,
In kleauwt er mennig kop,

Æf macket, wa nin Friesck forstiet,
Reys hinne' in wer de foelten wiet,

In spielt se' ijn 't sâte sop.

.Nin Hollânz schip ontsluwpt sijn eag,
Nin Hollânz schip het rest:

Elts schoerr't de plaet; it paed iz rom,
I n - P i e r sijll't op it suwder-schom

Mey'n biezena ijnne mest.

Mar naet to-free mey dat bedrieuw,
Mar siedend jiett' fen wreek,

Bringt hy de fijnne', ijn eyne lân,
It lexom jiett'-reys oan 'tforstân,

In snoerret him de beek»

Heel Hollân rijs-bosek't, scbrill't in trill't,
In krimp't fen eangstme' ijn yen;

Want P i e r betell't in macket lyck; —
Tjuwg 't Aickmar! tjuwg it Medemblijck! —

De reck'niDg iz foldien.

In Graef in Hertog brogten ' t uwnck,
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In macken 't Fries-lân soer.
Wa wier de wrecker fen it lân?
Wa laey it pest-dier oane bân?

't Wier G r e a t e P i e r , in boer!

Flock, freamd folck! flock fry G r e a t e P i e r ,
Wez om sijn dwaen oer-stjoer.

Ja , dy 't gewjeald ney 'therte slijk,
't Borgoensch in Hollansen jock forbrijk,

Wier G r e a t e P î e r , i n b o e r .

Kruwp, freamd folck! kruwp den ijnne schulp ,
In jaen de heag-moed oer.

Tinck: » dy uwz yens it lexom liez
»In moris leerde, wier in Friez,

•»Wier G r e a t e P i e r , in boer."

Mar, Jànz-ljue ! bern fen Friso's team!
Toettje' uwt, mey kreft in fjoer :

» Wa romt op helden heyn æf fier,
»Wij romje' op Kimscris G r e a t e P i e r ,

» Al wier 't eack mar in boer! '•

Wolsunu R. WINDSMA.
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Eerber, rein fen seden
Wier ea de oade Fries,

't Houlyx-bed ta seeinen ,
Wier foar him ien grîes.

Boon alinne oon wetten,
Fij fen frerade twang,

Brogt nin Sax it tienrjieucht
By de Fries yn swang.

De Ela Frija stànfries
Joe syn kening eer :

Mar hy knibb'le allinne
Foar syn God in Heer.

't Pân wier alîyd heilig,
Oon de Fries belroud;

Oon sjrn snieblanke ynboarst
Smet nin Graeflyk goud.

10
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Friezen! strui de groôri mei blommen,
Der jins affears biente rest!

Trachtje har bynei ta kommen!
Hoad as ja oon reine seden,
Frijheit , Godstjienst, wird in eden,

Hoad oon deugd in eere fest!

J. G. VAN BLOM.
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EIGEN HAiRI) IS GOUD WAAR».

Vemik'iijk is mij eigen Imaid :
Dáár ieef ik vrij en blij,

Ja meer dan goud is hij mij waard, —
Met gade en kroost op zij.

Bij huwelijks- en kindermin
Ben 'k allerliefst bij mijn gezia !

Dáár wikt men niet angstvallig 't woord,
Maar hart en mond zijn één.

Dáár duurt geen ongenoegen voort.
Geen spijt of droef geween.

Verzoening, liefde en echten troost
Vindt dáár de man bij Gade en kroost,

Dáár overtreft 't gewonnen brood
De taart en 't fijnst banket.

Dat vriend of schîjnvriend me immer bood;
Dáár heerscht geen modewet:

Sans complimens, met goed bescheid
Wordt dáár ons 't lekkerst maal bereid.

10*
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Dáár werkt en rust en sehertst en kusS
Meu, als men 't slechts begeert.

Verveling rooft ons daar geen lust,
Waar 't werk nooit wordt ontbeerd,

Aan Godsdienst, zeden, dagwerk, vreugd
Wordt vrij 'gewerkt, wijl 't ons verheugt.

Ontrooft mijn vriend mij dat genot,
Ik mis 't om hem met vreugd;

Maar 'k juich in mijn gelukkig lot,
Als 't mij op nieuw verheugt:

Al zijn mij and'ren lief en waard, —
Meer dierbaar is mij eigen haard,

Nog lang gunn' God mij eigen haard
Met zoo veel heilgenot!

Nog lang zij die mij alles waard
En schenk' ons 't zaligst lot!

Dat huis'lijkheid, — Oud-Neèrlands deugd,
Ons en elkeen nog lang verheugt!

Sarlingen. S. L. BRUS.
1842.



{Oost- en 'lfiststellingwerver dialekt.)

Wiet biiten huus zuuk ik !t gelok,
Mâor wol an eigen heërd :

Dâor bin ik bliede en vvaärk er drok
Of rust as 't mij begeert,

'k Eet dâor mit eigen kiemi en wiel; —
Dan smeakt het eerst: waant 'k hè ze liei'.

Bij vremden is men bleu; — en dàor
Ontkomt oöns ligt en wâord ,

Dat hiel niet past, al is 't ok wâor, —
Dat nied of hâot zeis boart.

En thuus, al liekt het regt verkeerd
Dâor mieot men 't goed an de eigen heerd.

Dàor zit en stàot en blieft en gàot
Men nâor zien eigen lust; -—

Bij vremden vrâogl men hoe 't dâor slàoî;
Al wajilgt oöns ok de rust,

Ai smeakt oöns 't eten wàorlick slecht, —
Elk acuigl dat hij er niks van zegt.
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Mis ik uut vrendskop de eigen heenl
Dan weënsk ik die weerom.

Nog laäijk liliev' die mij alles weerd,
Tot griezen âolderdom :

Waäut zuiik ik 't beter buten huus
Dan vien ik 'l zelden; — veaker kruus.

't Was ok in de âolde goede tied
En deugd bij 't vèurgesla'ácht;

En vâolgt het nâogeslaächt zoks niet
Dan meakt het oöns vera'ácht.

Dat dus zoo la'ánk de weëreld stâot
Gien huuslikheid verlêuren gâot! —

Jlarlingen. s, r,. rtnvs.
18Ï2.
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Op de Froskepol, op de Froskepol,
Daar is het altijd even vol;

Daar komen uit d' omtrek de rijders bijeen ,
Men ziet er bewoners van dorpen en steen,
Men hoort er ' t gerinkel der arrende sleên;

Op de Froskepol, op de Froskepol,
Daar is het altijd even voJ.

De vlaggende herberg prijkt hupsch aan de vaart,
Zij is om haar ligging vermaard;

Men tapt er heet bier, of koffij, of thee,
Gesuikerden brandewijn schenkt inen al meê,
Warm water en melk staan ook bij de hand,

De herberg is vrij.

Men ziet er ook meisjes met blozende koon ,
Men vindt ze nergens zoo schoon ;

Boerinnetjes zijn het , zoo vlug als de wind ,
Nu ieder van haar zich op schaatsen bevindt.
En 't dartel en prettig vermaak van het ijs

Haar vrolijk doet zrjn naar 's laudswrjs.
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Be vrijer voorop en zij achteraan,
Zoo rijden ze langs ds baan;

De mutskant wordt luchtig door 't koeltje gewipt,
De boezelaar wappert, hoe hoog ook getipt,
De rokken omfloddren de stevige kuit,

Zij rijden vlug allen vooruit.

De vrijer voorop en zij achteraan,
Zoo rijden ze langs de baan;

Zijn pijpje brandt lekker, hij stopte het stijf,
Zijn baaitje sluit digt om het krachtige lijf.
Zijn broek van manchester zit strak om zijn been,

Zij rijden met streken daarheen,

Yan waar men ook komt, waarheen men ook rijdt.
Op de Froskepol heeft men wel tijd;

Men legt er gewoonlijk eens eventjes aan,
Of blijft er bij vrienden, al pratende, slaan,
En merkt wie er zwieren uit dorpen en steen.

En ziet de Friezinnen met een.

Des zondags moet elk naar de Froskepol gaan,
Des zondags rijdt men er baan ;

Dan draaijen en zwaaijen de paren dooreen,
En 't zweven en 't streven en 't reppen der been.
En 't woelen, krioelen, hoe drok en hoe digt,

De Friezen vallen niet ligt.

En klotst men op schaatsen, langs planken, in huis ,
Dan hoort men een bonzend gedruisch;

De speelman, gezeten te bank of Is stoel,
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Bestuurt van een tafel het. dansend gewoel,
lio stampt er de maat met een stentors genie,

Bij 't spelen der Schotsche drie.

Dan strijkt er zoo menig steedsch Heertje, vol zin,
Om boericnetjes wangen ea kin;

» 'k Vind u mooi," wordt er baar, zoet vleijend, gezeid,
»Bin ick mooi, fijn-je dal" herneemt fluks de meid ,
En lagcht eens ter dege, maar blijft bij haar feijnt

Die haar toch veel beier schijnt.

Op de Froskepol, op de Froskepol,
Daar is het altijd even vol;

Daar komen uit d' omtrek de rijders bijeen,
Men ziet er bewoners van dorpen en steen,
Meu hoort er 't gerinkel der arrende sleên :
En rijdt men naar meerdere herbergen heen —

De Froskepo! blijft nommer: Een.

Leeuwarden, J842. M. H. DB (illAAFF.



Jn de Grietenij Baarderadeel ligt het kleine dorp Wieu-
v/erd, van grasrijke velden omgeven. Ia ouden tijd was
het een aanzienlijk en bloeijend dorp van meer dan honderd
en tachtig huizen, meest bewoond door visschers, welke
hun onderhoud vonden door de vischvangst in de Middelzee.
Op de gladde ijsvlakte van het niet verre van fpieuwerd
verwijderde Britsvverder meer plagt de Friesche jeugd zich
destijds met schaatsrijdeh te vermaken, hetwelk S c h o t a -
n u s *) dus vermeldt: "het Meyrken van dit dorp, wordt
's winters, wanneer 't gladt ijs is", van de jeught rijdende op
schrick-schoeuen †) (in de ghenaeene tale deser Landschappe
Reden ghenoemt) veel besocht, insonderheydt op Sondaghen.
Daer sietmen dan , die deso const veardigh en prachtich oef-
fenen, Mans ende Vrouw-persooncn, komende van wijd

*) Beschr. van Frksl. bl 208.
†) Zoo worden bij Ki l i a a n de schaalsen genoemd,

» omdat men daarmede ," zoo als T e n K a t e zegt, I I bl.
3 7 5 , «door het schujti-zijdelinks uitslaan, en sperren der
Leenen , snellijk van plaats verschrikt (dat is verspringt) en
voortschiet,



155

ea zrjdt te saemen. Dit schricken en rijden op houten schoe-
nen , met smalle rjsers, is een dinck verwoudarens weerdt:
gheen Peordt is soo snel in 't loopen, 't maeckt corte mij-
len op glad ijs: een wintersenen dach brenght haer verder,
dan een waghen doen kan , op den langhsten dach van den
Somer. Lieden uit vreerade landen dit aenschouwende staen
verbaest *). ' '

Onder Wieuwerd behoorden weleer verscheidene Staten,
van [welke het langst is overgebleven de aloude State Thi-
tinga , aan de noordoostzijde van dit dorp gelegen, welke
gedurende langen tijd behoorde aan en bewoond werd door
de familie van W a l t a , een zeer oud geslacht. O c c o
S c a r l e n s i s verhaalt, dat in het jaar 1181 achttien man-
nen te Bolsward werden doodgeslagen , waaronder de oude
T j e r k W a l t a was.

*) Hierop deolt hrj het volgende Lalijnsche Dichtstuk ,
door hem op het schaatsrijden der Friezen vervaardigd ,
mede :

Fingit Atlantiaden pago infatuata vetustas,
Jussa Deùm solitum ferre referre polo ,

Instructos habuisse pedes talaribus aureis,
Aëris et venti ocyus isse vias :

Promovisse pedes alis famulantibus, altas
láupra uibes terrasque et mare velivolum :

Allapsuraque loris, quo caelica jussa vocarent,
Tantum iter exigua pervolitasse mora.

Ferratis soleis videat si Graecia labi
Perrnistos Juvenum femineosque choros:

Et gyros facere et recto contendere cursu
Et volucrem currus anteiisse fugam ,

Haec, inquain , videat si mendax Graecia, dicat;
Praefero ferrum alis remigioque Dei,

Maja nate suis lalaria linque poetis
Armet Frisiacus calceus iste pedem,
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Thetinga- State word in het laatst van Augiislus des jaars
1522 door een Gelderschgoziud Edelman van Marsum, ge-
intamd H e e r k e F e ijk e s , met twintig krijgsknechten in-
genomen , ten einde de gemeenschap tussctien Snee/c en
Leeuwarden te belemmeren; doch drie dagen daarna werd
hij door den Stadhouder G e o r g e Sc h e n e k van
Ton t e n b u r g belegerd, welke Do uw e W a l t a-huis,
(zoo wordt het in de Kronyken genoemd) stormenderhand
veroverde, waarbij H e e r k e met zijn volk werd doodge-
slagen , uitgezonderd één, die den volgenden dag werd op-
gehangen. Vervolgens werd het Slot in brand gestoken en
geslecht, Eén van H e e r k e s volk was in den schoorsteen
geklommen en kwam bij het instorten der muren om *).

Het Slot Thetinga bereikte zijne grootste vermaardheid,
toen de Labadisten † ) , eene godsdienstige gezindheid van
dweepachtige gevoelens, volgelingen van den beruchten
J e a n d e L a b a d i e , een Franschinan, zich, onder hun-
nen herder P e t r u s Y v o n , te W'ieuwerd vestigden, inliet
jaar 1675. De Heer v a n S o m m e l s d i j k , die als Gou-
verneur Generaal te Suriname woonde, en wiens zusters
dezer Sekte waren toegedaan, stond Thetinga- State aan de
Labadisten af. De komst, dezer lieden gaf aan dit oord vele

*) Dit verhaalt P e t . T h a b o r i t a in zijne Chron. al-
dus: «Des anderen daghes doe wort daer een ghehang en,
ende doe slaken sij dat dack aen brant, dat sij daer op
ghemact hadden, ende sij woerpen dat muerwerek onder
den voet, ende rodent vvt. Kndc daer [was] een in den
schoersteen gheclommen , om sin lijf te berghen ; ende doe
dat muerwerek dael viel, doe viel hij oeck mede doet ''

†) Zij noemden zicli: de Gereformeerde en van dt\wereid
afgezonderde Gemeente, tegenwoordig vergader d te JFicmvcrd,
in Friesland.
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levendigheid en bedrijvigheid. Onder anderen hadden de
vrouwen eene fabrijk van wollen gebreide kleederen, van-
waar eene soort van wol, minder getweernd dan gewoon-
lijk , nog bekend is onder den naam van JLabadiste wol. De
gemeenschappelijke zamenleviug der Labadisten te Tfieu-
werd beeft in het jaar 1725 opgehouden.

Niet minder bekend is het, dat de kerk van het dorp
IFïeuwerd eenen overwelfden grafkelder bezit, van oudslot
genoemde State behoorende. Even als in den vermaarden
Bleij- of loodkelder te Bremen *), vergaan de lijken in
denzelven niet door verrotting, maar zijn in de kisten opge-
droogd en in hun geheel bewaard, zoodat de wezenstrekken
zigtbaar blijven, en de huid op het gevoel aan stokvisch ge-
lijkt. Eenige jaren geleden, waren er nog vijf of zes lijken
in dien keider, welke, sedert onheugelqken tijd daarin ge.<
legen hebbende, nog prijkten met het hoofdhaar, windsels,
doeken als anderzins, even gsaf a!s ten tijde der begraving.
Het opdroogen van de lijken in dezen kelder schijnt mede
veroorzaakt te zijn geworden door twee in den muur tegen
over elkander zich bevindende openingen of keldergaten,
waardoor eene uitdroogende wind waait; want toen, ver-
scheidene jaren geleden, eene dier openingen werd digtge-
tnaakt, begonnen de lijken kort daarna allengskens te ver-
gaan. Ook hebben overmoed zoo wel als vergedrevene zucht
tot het doen van waarnemingen de bedroevendste sporen bij
deze lijken achtergelaten, zoodat thans geene of weinige

*) Dergelijken kelder vindt men ook op den kruisbe«-g
bij Bonn aan den Rhijn en elders. Beroemd is te Kiev/ in
Rusland het Petscherskische klooster , hetwelk eene ruime
onderaardsche zaal heeft, waar men honderden lijken van
Heiligen , niet vergaan, in opene doodkisten liggen ziet.
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overblijfselen van eenige aanmerking meer aanwezig zijn.
In het jaar 1765, toen men voor het eerst ontdekte, dat

de lijken in dien kelder niet tot stof vergingen maar geheel
uitdroogden, ontstond er een gerucht, dat een geheel
gaaf vrouwenlqk, hetwelk blijken van prachtdroeg, datvan
A n n a M a r i a van S c h u r m a n zijn zoude *). Deze door
kunst en geleerdheid beroemde vrouw, wier godsdienstige
ernst in het laatste gedeelte van haar leven in volslagene
dweeperij ontaardde , had zich ook tot de Sekte der Laba-
disten begeven, en leidde met La b a d i e , gedurende een'
geruimen tijd, een zwervend leven, totdat hij te Altorux
ia het jaar 1674 in den ouderdom van ruim 63 jaren stierf.
Na zijnen dood trok zij zich de belangen der Labadisten
aan, en ging met dezelve naar Wieuv/erd, alwaar zij den
4den van Bloeirnaand des jaars 1678 haar leven eindigde.
Daar echter A. M. van S c h u r m a n op het kerkhof be-
graven is, en wel, volgens hare begeerte, met het hoofd
buiten de kerk, het gezigt naar het Oosten, en het overige
gedeelte van het ligchaam onder den muur en in de kerk,
gelrjk Mr. J. S c h e l t e m a , naar eigenhandige aanteekenin-
gen van Mr, Â. F. v a n S c h u r m a n † ) , ergens §) heeft
medegedeeld, zoo is het hoogstwaarschijnlijk, dat het ge-

*) In den Tegenw. Si. van Friesl. III D. 1ste St. bl. 139,
leest men : »hierdoor kwam zo groot een toevloed van al-
lerlei nieuwsgierigen Ie ffîieuwerd, dat men, tot voorkoming
van alle wanorders, hel lijk ter aarden deed bestellen.'1

†) Deze, een kleinzoon des broeders van A. M. van
S c h u r m a n , heeft in het jaar 1783 een aanzienlijk legaat
met vele fraaije kunslstukken van deze beroemde vrouw,
waaronder hare beeldlenis, door haar in crarjon geteekend,
gemaakt aan de Bibliotheek der Akademie te Franeker.

§) Faderl. Leikroef., 1804, meng. bl 690.
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vonden lijk bet overblijfsel was van A n n a of van M a r i a
v a n A e r s s e n v a n S o m m e l s d i j k , aan welke, van
moeders zijde, L u c i a v a n W a l t a , Theiinga in eigen-
dom toebehoorde,

Het laatst van allen is de Slate Thetinga 'va bezit geweest
van den Grietman van Baarderadeel, H a n s W i 11 e ra Ba-
r o n v a n A y l v a , die dezelve gekocht had van den Veld-
maarschalk G r a a f M a u r i t s v a n N a s s a u . Deze begon
alles te] herbouwen en te verbeteren, doch toen hij in De-
cember des jaars 1733 aaa eene langdurige, uitterende ziek-
t e , in den ouderdom van 38 jaren, lè Leeuwarden overleed,
hebbeu zijne erfgenamen het Slot afgebroken, en het heer-
lijk omliggend geboomte uitgeroeid.

Van deze aloude State is tegenwoordig slechts overig eene
daartoe behoord hebbende gewone boereplaats. Duidelijk
kan men evenwel nog in den omtrek de sporen van grach-
ten , kelders, putten en poorten zien*

A. WASSENWÜGU.
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Ijinds gaat een man van een vreemd uiterlijk tusschen
de duinen. Zijn voorkomen is forsch en krachtig. Zijn
hoofddeksel is eene, van zeildoek of van leder gemaakte,
zoogenaamde zuidwester. Zijne bovenkleeding bestaat in
eene lange duffelsche buis, of monter jekker, eene ruime
broek en zware, tot boven de knieën reikende , zeelaarzen.
De, los om den hals geslagen, wollen doek laat de borst
bloot. Hij heeft een dik touw, als een gordel om de middel
geknoopt, waarin eene bijl steekt. Zijn indrukwekkend,
donkerkleurig gelaat, hetwelk de blijken draagt, dat bij ,
vroeger , de verschillende tropische gewesten der aarde heeft
bezocht, vertoont eene opgeruimde plooi, nu zijne breede
schouderen eenig wrakhout en andere, blijkbaar op het
strand gevondene voorwerpen torschen. Hij heeft al het
uiterlijke van eenen strooper, doch is niets minder dan dit.
Het is een Amtlandzr strandlooper.
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f Heeft hi j , gedurende den zomer, als schippers- of vis»

!
schers-knecht, in de behoeften van zich en de zijnen kun-
nen voorzien — bij liet naderen van den winter worden de

' j ' middelen van beslaan schaars. Al brengt hem ook üijn
i kampje land genoeg rogge en aardappelen op om zich en

zijn gezin, tot aan het volgende voorjaar, te voeden, —
| en al kan de melk van een paar koeijen, voor welke

de algemeene weide benevens eenig gehuurd hooiland
' voedsel geven, — tot boter bereid, in ruiling strekken
ï voor eenige andere behoeften des levens, hij zou, met
I de zijnen, vele dier behoeften moeten missen, zoo het
I strand hem niet te hulpe kwamä Ziet hem, hoe hij , trots
I storm en regen, trots hagel en sneeuw, geheele dagen, ja ,
JL. zelfs nachten , langs het strand heen en weder zwerft, zoe-

kende wat door de branding op het strand geworpen wordt.
Meestal bepaalt zich zijn vond tot een weinig wrakhout,
hetwelk hem met de, door zijne kinderen des zomers ver-
zamelde drooge mestpiaggen, ten brandstof verstrekt. Som-
tijds heeft hij echter het geluk een voorwerp van meer waarde
te vinden, en dan strekt hem, bij aangifte en opbrenging
van dien vond ter behoorlijke plaatse, het derde deel dier
waarde ter belooning. Ofschoon het eene onwaarheid is ,
dat de Amelander dagelijks den goeden God zou bidden,
dat Hij vele schepen op zijne kust moge doen stranden,
laat het zich echter wel denken, dat onze strandlooper, of,
gelijk hij in de wandeling genoemd wordt, strandjut, na den
geheelen dag vruchteloos op het strand te hebben omge-
zworven, bij het zien van een, door den noord-westen
storm, tot nabij zijne kuslen gestuwd vaartuig, onwille-
keurig uitroept: » Och Heere , bewaar de arme menschen,
«maar, zoo dat schip toch slranden moet, laat hetzelve

11
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» dan hier stranden !" Ja , gewis komt de gedachte aan de zich
in uood bevindende schepelingen het eerst hij hem op en dat
hij het niet bij die gedachte laat blijven, blijkt uit zijne daden_

Jaarlijks toch, geven de Amelanders van huunen stouten
en onverschrokkenen moed, in het redden van schipbreu-
kelingen, de treffendste bewijzen. Schitterende voorbeelden
van zelfsopoffering hebben daar plaats , zoodat ieder die de-
zelve ziet zich van bewondering doordrongen moet gevoe-
en, doch waar in de Amelander niets bijzonders merkt,
vermits hij zulks slechts zijnen schuldigen pligt acht. Van-
daar dat zoo menig deugdzaam feit hier der vergetelheid
is overgegeven, hetwelk elders, door dichters bezongen„
met eermetaal bekroond zoude zijn geworden.

Laat ons voortgaan den strandlooper van nabij te beschou-
wen. Stellen wij hem ons voor op eenen storimichligets
Decembermorgen, Het donkere nachtfloers ligt nog over
de aarde gespreid, maar, al heeft hij, na den vermoerjen-
den togt van den vorigen dag, zoo zeer behoefte aan eene
goede nachtrust, het uur is daar, waarop de vloed eenen
aanvang neemt en de in zee drijvende voorwerpen strandwaarts
voert. Het bulderen der stormvlagen over den schoorsteen
belooft hem eenen goeden dag. Hij staat op en kleedt zich.
Na de bijl in den gordel gestoken, ^ene ledige zak over
den schouder geworpen en eene goede greep tabak in den
mond gestopt te hebben, begeeft hij zich op weg naar het
strand. Weldra is hij tusschen de duinen. Woest giert de
storm langs dezelve heen. Het is als of het hoog opstui-
vend zand hem den doortogt wil beletten, De graauwe,
met water bezwangerde wolken vliegen driftig over zijn
hoofd. De dag is intusschen aangebroken. Eindelijk heeft
hij de laatste duin-rei achter zich en nu kan hij zijn oog
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vrij langs strand en branding doen weiden. Somber maar
trotsch is het schouwspel dat zich voor hem opdoet.
Aan de eene zijde de, door de Noordzee zelve, tot
eigene breideling opgeworpen keten van duinen, wier witte
kruinen sclierp bij de donkere wolken afsteken. Voor zich
het barre, vlakke zeestrand, waarop het verdorde wier de
eenige afwisseling geeft. Aan de andere zijde de breede,
rusteloos woelende met dof geroffel, als het rollen van eenen
onophoudelijken donder, tegen het strand brekende bran-
ding , waarvan het schuim zich vertoont als eene langs het
geheele strand zich kronkelende zilveren slang, terwijl,
achler de branding het oog gestuit wordt door de wild door
elkander tuimelende, somtijds torenhooge, donkerkleurige
golven. Ontzag en eerbied jegens Hem, Die dat woeste
golvenheer regeert en, op ééne wenk deszelfs geweld be-
teugelt , zou voorzeker, bij dat gezigt, ieder ander aan-
schouwer vervullen , terwijl hij dankbaar hulde zou |brengen
aan het voorgeslacht, hetwelk den reuzenstrqd met dat
verschrikkelijk element durfde aanvangen en, met Gods
hnlp, in dien kamp verwinnaar bleef; — doch onzestrand-
looper is te zeer aan dat gezigt gewoon. Hij schijnt zijne
gedachte op iets anders gevestigd te hebben. Ginds, op
een vierde mijl afstands, bespeurt zijn scherpziende blik
een donker voorwerp in de branding. Dadelijk zijn zijne
schreden derwaarts fgerigt. Al voortloopeade en in het op
zijnen weg aanwezige zeewier rondwroetende, houdt hij het
bewuste voorwerp steeds in het oog. Nu is hij er bij.
Nog schijnt de branding haar prooi niet te willen loslaten.
Onze strandlooper wordt reeds ongeduldig, te meer daar hij
ontdekt, dat het een vat is, Wat mag er ia zijn?.. Daar
doet de branding hetzelve voor zijne voelen rollen, maar,,.
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deze vond verschaft hem niets dan een weinig brandhout.
Het vat is stukken en ledig. Fluks is de bijl uit den gordels

het vat verder gesloopt, de bijeengebondene stukken op
den rug geladen en kij stapt verder, tusschen de tanden
mompelende: »Dat is toch een biandlje," Intusscheo ver-
heft zich de storm meer en meer. De niet hagel vermengde
regen stort kletterend op zijne zuidwester neder. Met schor
gekrijsch vliegen de naar aas zoekende zeevogels voor hem
op. Reeds heeft hij de Oerckmer duinen nevens zich en
nog niets dan een weinig wrakhout gevonden. Onderscheidene
keëren bedroog hij zich, door in de verle een hoopje wier
of eene doode visch voor eenig voorwerp van waarde aan
te zien. Maar, wat hij daar ginds ziet liggen schijnt toch
een balk te zijn. Hij verhaast zijne schreden. Och ook
deze vond is voor hem eene teleurstelling. Er ligt weieene
balk op het strand, maar dezelve bevindt zich boven hoog
water, dat is, boven den zoom van wier, welke aanduidt,
hoe hoog het water bij den vorigen vloed is geweest. De-
zelve is dus blijkbaar door een ander gevonden en zoo hoog
opgehaald, Het op dezelve, met wit krijt gezette kruis
strekt hem daarvan ter meerdere overtuiging. Gewis zal de
vinder weldra met eenen wagen terugkomen om den balk
naar het dorp op te rijden. Het regt van een' ander op
die vond eerbiedigende, gelijk men ook immer ten zijnen
opzigte zoo handelt, vervolgt hij, na een paar fik schekaau-
wen op zijne tabakspruim gedaan te hebben , zijnen togt.
Zoo nadert hij de hon of herne (hoek des eilands). Altijd
zwerven zijne zoekende oogen langs het strand en in de
branding. Daar blijven zij zich weder op een punt in de
branding vestigen. »Mogt dat mij nog een goed daghuur
»geven,' ' zegt hij tot zich zelven. Het schijnt van grooten
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omvang te zijn, hetgeen hij daar ziet. Zijn gelaat verhel-
dert , nu hij bemerkt, dat het eene kist is , welke in de bran-
ding tegen het strand stoot. Spoedig is de dragt hout van
zijne rug geworpen en zijne laarzen zoo hoog doenlijk op-
trekkende , waadt hij, tot aan de branding in zee op. Hij
vat de kist en het gelukt hem, na vele krachtsinspanning
dezelve op het drooge te halen. Gewis , dit is een' goede
vond! Misschien is het wel eene kist met indigo, afkom-
stig uit eene, hier of daar waarschijnlijk gestrande Oost-
Indie-vaarder. Hij had immers ook reeds eenig Oost-Indisch
riet op strand gevonden. Ha dán zou hij eene ruime win-
terteering voor zich en zijn gezin erlangen! — Wat het ook
zijn moge, eerst de kist zoo hoog doenlijk gesleept, een
merk met krijt er op gezet en dan den strandvonder dade-
lijk kennis gegeven en een wagen ter oprijding gehaald.
Maar, zoo hij beproefde de kist in de duinen te slepen,
dáár te verbergen en dan des nachts onopgemerkt met be-
hulp van zijn gezin in zijne woning te halen en den inhoud
met der tijd elders te verkoopen ? . „ . . Neeu, dan was
hij immers een strafbare strooper. Dan zou hij misschien
osk alles slechts voor een derde der waarde moeten slijten,
welk derde hij, bij aangifte, immers ook, en dan op eene
eerlijke wijze, verdient. Spoedig is de bundel hout weder
op de schouders en wordt de terugtogt aangenomen, Bi}
voortduring blijft zijne aandacht op de branding gevestigd,
doch berekent hij nu tevens, hoe veel bergloon hem deze
laatste vond zal opbrengen. Heeft men zijne vrouw den
vorigen dag ergens te kennen gegeven, dat voor haar de
kerfstok ijzer was, nu zal hij weldra de weinige schuld kunnen
afdoen en, wie weet hoeveel, dan nog overhouden. Zoo
is hij weder het duinpad genaderd» Op de eerste der diii-
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nen gekomen rigt hij zijnen blik nog eens, volgens gewoonte ,
naar strand en zee, en kan nu over de branding heen zien.
Hemel, wat ontdekt hij daar ginds ? Een schip, door den
vloed medegesleept, door den noord-westen storm bemag-
tigd en voortgestuwd, kan zich niet langer van de kust af-
houden. Het geoefende oog van onzen strandlooper ziet,
dat deszelfs stranding onvermijdelijk is. Dadelijk is zijn be-
sluit genomen; Na zijne dragt hout tusschen de duinen op
eene onbezochte plek verborgen te hebben, ijlt hij naar
het dorp, en geeft den Grietman van het geziene en van
zijnen vond kennis. Daarna snelt hij naar zijne woning,
zendt zijne kinderen uit om het zoo even in de duinen ver-
borgen hout te halen, na hen de plek zoo naauwkeurig mo-
gelijk te hebben aangeduid. Haastig nuttigt hij een stuk
brood, en daardoor, gelijk mede door de, bij den Griet-
man erlangden borrel geheel verkwikt zijnde , is hij een der
eersten, welke de reddingboot uit den loods helpt halen.
Het berigt dat er een schip in nood is, heeft zich als een
loopend vuur door het dorp verspreid. Dra hebben de
bootrijders hunne paarden voor den wagen gespannen, waar-
op de reddingsboot zich bevindt, en nu gaat het, zoo vlug
het vier- of achtspan slechts kan, onder geleide van eene
groote menigte, meerendeels zeelieden, te voet en te paard,
jangs de slenk naar het strand. Naauwelijks is men om den
hoek der westerduinen, of men ontdekt het vaartuig op
een half uur afstauds van het vaste strand, hevig slingeren-
de en hortende en reeds eene raast verloren hebbende, op
het Eornnf geworpen, dreigende te bersten te stooten. Nu
worden de paarden nog meer aangedreven. Men moet zich
spoeden. De avond zal weldra invallen. Eindelijk is men
op de hoogte waarnevens het schip zit. Nu zal het blijken
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wie moed heeft en wie tevens genoeg inenschenliefde bezit ,
om zijn leven tot redding van uatuurgenooten te wagen;
Ziet, hoe de opgeruide baren slechts verderf en verwoes-
ting dreigen. Hoort, hoe die kokende branding, als het
ware , elk die nadert, donderend tegenbrult: » Hier huist de
»dood!" En toch, er bieden zich meer tot den gevaarlij-
ken togt aan, dan de boot ter roeijing en bestiering eischt.
Acht der ervarenste roeijers, waaronder ook onze strand-
looper, begeven zich met de boot te water. Naauwelijks
echter is de boot vlot en tot in de branding genaderd, of
eene vervaarlijke golf smakt dezelve op het strand terug.
Bij eene tweede poging dezelfde uitslag, wordende, bo-
vendien, daarbij twee der redders deerlijk gekneusd. In-
middels is de avond gevallen. Men kan het gestrandde
vaartuig alreeds niet meer onderkennen. Hoe nu, bij de
aanwinnende duisternis met genoegzame omzigtigheid geroeid
en het vaartuig, misschien nu reeds een wrak, genaderd.
Thans zou het laakbare roekeloosheid zijn, zich te wagen.
Men moet den volgenden morgen afwachten. Maar, zal
het schip het zoo lang uithouden ? Zullen de ongelukkige
schepelingen dan niet reeds door de golven verslonden zijn?
Ijzingwekkende gedachte ! Doch hier moet de goede wil
voor de onmagt wijken. De boot wordt op het drooge ge-
haald en ieder door den Grietman gelast het strand te ver-
laten, behalve zi), wier beproefde trouw hen den vereeren-
den last doet erlangen , gedurende den nacht op bet strand
te blijven loopen en op de aanspoeling te waken. Onder
deze is ook onze strandlooper. Lang en pijnlijk is die
nacht. Al gieren de gure onweèrsvlagen zonder tusschen-
poozen om hem heen, al is hij doornat en bijna verstijfd
van koude , zijne gedachten zweven steeds naar de gestrand-
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de kiel. Gedurig waant hij het angstgeschrti der ongeluk-
kige schipbreukelingen te hooren, Zijn vaderhart denkt
daarbij aan zijnen, ter zee varenden oudsten zoon. Wie weet
oi deze zich op dat oogenblik ook niet in gevaar bevindt.—
Eene bede stijgt uit zijne borst omhoog.

Naauwelijks breekt de vale sluijer van den nacht eenig-
zins door, of zijn oog dringt door denzelven heen in de
rigting der plek, waar het schip gestrand is, en zijn scherp-
ziende blik ontdekt hetzelve weldra , in eenen tnasleloozen
toestand. Eene edele vreugde bezielt hem. »Nu kunnen
»zij nog gered worden!" roept hij juichende uit. Reeds
komen de overige braven, die met hem de redding willen
beproeven, zich om hem verzamelen. Thans geraken zij
met de boot gelukkig door de branding. Ziet, hoe hunne
gespierde en geoefende handen de riemen met kracht be-
stieren , hoe zij telkens tegen de hooge golven behendig we-
ten op te roeijen. Zij naderen reeds de plaatse der stran-
ding. Fel wordt de kiel door de kokende en schuitnende
branding bestookt. Deze dreigt alles wat naakt, dood en
verwoesting. Hevig drilt en schudt de boot in de door de
branding ontstane deining, en waarschuwt, als het ware,
hare roeijers, den kamp tegen dat grijnzende monster op te
geven.

Maar hoe ook de boot moge sling'ren en slaan,
Geschokt en gebeukt in haar lenden;

Zij, die het begonnen iets stouts Ie bestaan.
Zij willen ook zien te volenden.

Al dreigt hen daar ginder het gapende graf,
Zij keunen 't gevaar, maar zij laten niet af,

Zij weten van wijken noch wenden.
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En het gelukt hen door eeneu vereenigden forschen roei-
slag tot onder de boegspriet van het gestrandde vaartuig Ie
naderen. Van dáár laat zich een gedeelte der schipbreuke-
lingen in de boot af, terwijl onze bootroeyers, alle behen-
digheid en krachtsinspanning moeten in het werk stellen, om
te beletten, dat de boot tegen het wrak verpletterd wordt.
De geredden willen eenige goederen mede nemen, » Neen ,"
roepen de bootslieden, » neen, wij komen nu slechts om
«menschenlevens te redden!" Eene krachtige poging en
de boot rigl de steven weder kustwaarts. God dank! Zij
komen met de geredden gelukkig aan strand. Nog éénen
togt en allen, die voor weinige oogenblikken nog eenen
wissen dood voor oogen zagen, zijn gered en aan het leven
terug gegeven» Zij lagchen, weenen, omhelzen hunne red-
ders oî drukken ze stilzwijgend de hand en vertoonen een
schouwspel, hetwelk geene pen in staat is te beschrijven.

Onze strandzoeker, bewust zijnen pligt gedaan te hebben,
zonder op eenigen lof of dank aanspraak te makeu, keert
opgeruimd huiswaarts, versterkt zich met spijs en drank en
neemt een weinig rust (zoete rust na zóó eene daad) om
daarna den Grietman als berger té dienste te staan of den-
zelfden togt langs het strand weder te hervatten.
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l ien Frlesche hoer had met den spoorwagen van Am-
sterdam naar Haarlem gereden, en deed bij zijne te huis
komst een groot woord van dit wondervolle verschijnsel.
Voor den afrid had iijn onderzoekende geest zich bezigge-
houden met ai de wagens en inzonderheid de beweegoorzaak ,
den aanvoerder of de stoommachine zelve (de Locomotief}
naauwkeurig te bezien. Hij vertelde nu verder, dat hij
daarbij aan ieraaud gevraagd had, hoe dat ding heette, en
dat men hem geantwoord had : een Loek-mar-tyge; in, keer/,
(ging hij voort) doe dat ding oon 't loeken kaam, loek itsa
tyge> dat jin hjerren in sjenforgong!

s.
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Elk schepsel op deze aarde
Is trotsch op eigen waarde;

Beschouwt een ander steeds te ligt
En acht zich zelf van ' t grootst gewigt. —

De Kikvorsen blaast zich op en denkt een Koe te wezen;
En de Uil (hoe wonder 't schijn')
Waant zich een Valk te zijn,

En moeilijk is men van die dwaasheid te genezen, —

Een sterk gespierde Vîoo, (waar kan een vloo niet komen?)
Had achter 't regter oor eens wijsgeers plaats genomen.

En , in haar dwazen waan
Ving zij dit loflied aan:

Wie zich met grond verheffen raoog'
En roemen zijn geslacht;

Geen schepsel, van wat stand of rang,
Heeft zoo veel springenskracht. —
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Wie immer op zijn vlugheid stoft
Of op zijn spierkracht bouwt,

Ik spring en dans de wereld rond
Tot last van jong en oud. —

Ik dring tot in 't geheimste door,
Bespied zoo menig ding,

En spring, waar ik niet kruipen kan,
En kruip, waar ik niet spring. —

Ik zoek een plek naar hartenlust
En zet me 'er deftig neer.

En, dwingt men mij van daar te gaan ,
Toch ben 'k er aanstonds weer, —

Des zomers speel ik 't meest mijn rol-,
Eu spring en dartel rond,

Dan klaagt men steeds om mijn bedrijf
En treurt om menig wond. —

Ik lach, wanneer een schoone hand
Al zoekend mij verjaagt,

En juich, daar ik mijn offer kwel,
Zoo lang het mij behaagt.

Ik zet gestaag mijn strooptogt voort
Door broek en kous en mouw,

En wring door alle reten heen ,
Al zijn ze nog zoo naauw.—

Den dichter, die den rijmklank zoekt,
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Wat weerstand hij ook biê ;
Hoe hij zich kromm' of knarsetand'!

Hem steek ik in zijn knie. —

Bij minnenden verschijn ik graag;
(Ligt laakt men deze keus !)

En steek, bij al 't verliefd gekout,
Oen minnaar in zijn neus.

Het nufje, dat zich trotsch beweegt,
Zich waant van vlooijèn vrij,

Bezoek ik evenwel en dril
Mijn angel in haar zij. —

Deu grijsaard, aan den rand van 't graf,
Noch 't kind, laat ik met rust.

Ik steek en wond en drink volop
Zoo veel 't mij immer lust.

Hoe groot des menschen kracht ook zij.
Wat hij ook ooit gebiedt,

Of wat zijn magtige arm vergruiz',
Mijn vrijheid bindt hij niet.

Mij schrijft hij geene wetten voor
Noch wijst den weg mij aan ,

Waarheen ik en mijn eêl geslacht
Mag springen of mag gaan.

Hij breidel Leeuw en Olijfant —
Zij sidd'ren voor zijn stem;
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Ik, wije yloo, ben meer dan hij,
Verheven boven hem!

Hier «weeg de Vloo, en 'sWijsgeers stem
Verhief zich dus, met kracht en klem :

O nietig dier, dat mij veracht
E B , snoevend op uw daân en magt,

Den Heer der schepping durft verguizen.
Kom, leer uw nietigheid van mij.
Een vingerdruk en — plat zijt gij !

•4
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' t Is toch koddig als wq even lepten van den wijn dat dan
Steeds de hoed zoo wonderbaarlijk naar één zijde hellen kan ;
Maar dat geeft ons eerst courage; want de meisjensal te saam ,
Lachen als zij ons aanschouwen overluid aan 't vensterraam.

ô Gij allerliefste meisjens , wier blaauw oog ons zoo bekoort,
Heden is het blaauwe maandag. Waarom loopt ge haastig voort?
Blaauwa maandag, blaauwe hemel, blaauwende oogen,

maakt uw staat,
Dat van daag wat blaauw en blijd is in ons hart een plaats

beslaat.

Wel is waar, wij struiklen allen, wij en ook ons daavrend
lied,

Maar wijt dit den laarzenmakers en Poelen — maar ons niet;
Want wij gaan recht op en stevig, maar de laarzen loopea

krom,
En wij zingen als de lijsters , maar wat is het liedtjen dom!

Liedtjen dom ! liedtjen dom ! liedtjen dom !

1838. H.
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K E IS E S C H O I S C H E l l f i B S I l E .

I .

Reeds hult de westerzon de toppen van het woud,
Op d'adem van den wind zich zachtjens nederbuigeud,
In 't lieflijk scheemrings kleed, en bleekt haar stervend goud,
Nog van haar liefde, magt en majesteit getuigend ,
Aan 't halfrond, dat met smart haar henengaan aanschouwt,

Een zachte purpergioed kleurt nog alleen de bergen,
Wier donkre kruinen, digt met den en eik begroeid,
Zich in het vochtig kleed der purpre wolk verbergen,
Die boven haar, als vuur dat langzaam wegsterft, gloeit
En van het aardrijk rust en kalmte schijnt te vergen.

Van verre glinstert schoon de zeegoif in het licht,
Dat op de boezem van de baren schijnt te branden;
Met zacht geweld beweegt het koeltje, vlug en ligt,
Haar vlakte, alleen begrensd door schoone westerstranden,
"Waarheen de zon haar loop, vol hoop en blijdschap, rigt.
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't Is stil, 't is rust alom: slechts enkle vogels dwalen
De bergen over met een' loorae en trage vlugt;
Nog enkele echo's, die een flaauw geluid herhalen;
Nog enkle klanken, die van kloof tot bergkloof dwalen;
Nog hier en daar in 't woud en op 't gebergte een' zucht.

II .

Scherp is de toon, gehoord in 't diepst van 't woud;
Een horen jaagt het schuwe boschwild op ,
Dat zich verbergt in 't digte kreupelhout,
Of wegvlugt, naar der bergen steilsten top ,
In 't uur, dat nooit zijn rust nog heeft gestoord,
Noch 't jagtrumoer, zoo dreigend aangehoord.

Wie zijn zij, die, bij ' t nadren van den nacht,
Het toeval naar het dal der groene vrouwen bragt?
Twee jagers, jeugdig en vol moed,
"Voor 't jagtbedrijf het hart in gloed,
Maar die, van hunnen weg gedwaald,
Verrast zijn door den nacht, die van de bergen daalt.

Het i'starrenlicht geleidt d' onzekre schreên
Der jagers, naar een hutje, in puinen, been,
Beschaaùwd door dennen, fel geteisterd door den storm ,
Zich voordoende aan het oog met fantastieken vorm,
Terwijl 't geheel, omringd met eene ondiepe gracht,
De dwalenden beveiligt voor den nacht,

De schrik nogtans beheerscht dit oord;
Afgronden, peilloos diep, begrimmen ongestoord

12
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Het oog, dat langs de scherpe wanden dwaalt,
Waar langs het naar een duistren bodem daalt,
l)och dat zich snel terug trekt; als bevreesd

Voor d' aanblik van een boozen geest.

De jagers maken thans van 't laatste schemerlicht
Gebruik, om in de hut, tot schuilplaats ingerigt,
Een vrolijk vuur 't ontsteken van het hout
En 't dennenloof, rondom de hut aanschouwd,
Dat door den tijd of door een storm verspreid,
't Gevoel verhoogt van angst en van verlatenheid.

De weitasch, met het edelst wild gevuld;
Wordt leeggeschud met brandend ongeduld;
Het beste , wat het woud hen schafte, op't vuur geleid,
Welks vlam zich lichtend door de hut verspreidt,
Wekt de begeerlijkheid, die hooger stijgt,
Hoe meerder voedsel 't vuur verkrijgt.

Het wild is thans gereed, en 't hart, vol graage lust,
Bekreunt zich uiet, om 't geen den angstigen ontrust;
Een overvloedig maal dekt den bemosten grond;
De Whiskeij gloeit in 't glas', geledigd iedren stond,

En d' echo van het eenzaam dal
Herhaalt hun lustigst vreugdgeschal.

III.

Dus vond hen 't uur van middernacht. —
Met stillen weemoedsvollen pracht
Glanst aan 't azuur het licht der starren,
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Dié in haar cirkels zich verwarren,
En over 't oord der vreeslijkste eenzaamheid
Geheimnisvol ter nederblikken,
Als of zij over 't lot beschikken

Der jagers, zonder dank voor hare minzaamheid.

De honger is voldaan ea op het hoogst geklommen
't Luidruchtigst lied, dat d' echo's doet verstommen.
Een lachje omzweeft vertrouwlrjk het gelaat
Des eenen jagers, die zijn kameraad

Aanziende, aldus toespreekt:

»Wat, dat aan ons geluk ontbreekt?
» Een vrolijk vuur verwarmt dit hol —
»De bekers zijn van Whiskeij vol —
»Muzijk, zoo taamlijk om te hooren —
»Wat zou nog meer ons hart bekoren ?"

»»Grj hebt gel i jk,"" herneemt zijn vriend:
»»Het toeval heeft ons goed gediend;

» » Zou evenwel 't geluk volkomen ons bekroonen,
» » Mij dunkt, dit konde alleen de liefde van twee schoonen!"

9Stil, sti l ," herneemt de jager zacht,
» Die 't woord eerst tot zijn makker bragt:
» Hoort gij die stemmen, die herhalen
»Ons lied, luidklinkend door de dalen?"

» »Ik hoor ze en ook de harmonie
» » Van hare naderende schreden ;

» » O hemel! zie ,
12* -
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»»Daar zijn ze, die hier binnentreden!" "
En inderdaad, —• de deur ging open van de hut ,
Die voor den nacht, zoo gastvrij, hen beschut.

IV.

Twee jonkvrouwen, schoon als natuur, wen zij rust
En vriendlijk de rozen en leliën kust ;
Meer luistrijk dan 't licht van 't gestarnte, ais de nacht
Nog lang op d' ontwaking van 't morgenrood wacht,
Begroeten de jagers, al dansend en zingend,
Met vlammende blikken bun boezem doordringend.

De ligte kleedij dezer dartiende vrouwen
Was even zoo vreemd als baar wonderlijk schoon ,
In 't groen zij gewaad met bevallige vouwen; —
Het zuiverst wit spreidden haar schouders ten toon.
Haar borst, als ivoir, scheen der plooijen te ontsnappen
Van 't luchtige kleedje, gehecht <jm haar leen
Als 't schuim van een stortvloed, langs rotsige trappen,
Dat wegspat op d' oevers van blinkende steen.

Zij waren nog beide zoo jong en zoo teeder,
Als schenen zij speelende kindren te zijn;
Haar houding en trekken, verheven en edel,
Benamen haar echter terstond weer dien schijn
En deden, in beide , twee vrouwen ontdekken,
Wier bloeijendste ontwikkling wel liefde moest wekken.

Een groen zijden lint hield haar gitzwarte haircD, -
In rijke en bevallige lokken bijeen.
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En wijl zij da jagers al dansend vermaakten,
En schertsend en stoeijend vrijpostig genaakten,
Getuigde de gloed in heur donker blaauw oog 9

Wat drift, dat wellustig haar boezem bewoog.

En hadden haar blikken zoo aardsch niet gesproken,
Haar houding en lonken, in boezem en bloed ,
Zoo zoet een verlangen en drift niet ontstoken.
Zij hadden in beiden wis Englen begroet. —
Maar waartoe thans hier ia verlokkende pracht ?
Van waar dit bezoek en zoo laat i:» den nacht?

V.

Geen woord geeft de schoonheid der vragenden weer.
Maar blikken, zoo dartel en lachjes, zoo teer,
Als Iievenden slechts kunnen geven —
Toen greep een] der jagers zijn' schoooe buurin
Door d' aanblik getrokken der vurigste min
Als vlinders, die 't kaarslicht omzweven.

Hij drukt haar in de armen en wild aan zijn borst
Maar wat hij bestaan in dat oogenblik dorst,
Hij voelt toch met siddring en beven.
Zijn borst slaan, als vlood hem het leven.
Tot weder een lachje zijn moed heeft hersteld,
Zij zacht zich ontrukt, aan zijn minnend geweld.

En hij, die zoo meende, haar schouder, zoo blank,
Haar lippen, zoo rood, en haar leden, zoo rank,
Te kussen en drukken, hij lastle om zich heen,
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En vond, voor omhelzing, een ijdel alleen.
Op nieuw wil hij nogtans haar vangen in 't vlugten,
En liefde voor liefde en zuchten voor zuchten.

En zij, als een' slang, in een bloeijend prieel
Van olmen, omvat hem niet gloeijende blikken
En lokt hem naar buiten, waar 't starrenlicht straalt,
Waar d' echo het raurmlen der kusjes herhaalt,
Waar windjes, "zoo koel, hen verkwikken.

En hi j , die zoo teeder zijn arm om haar sloeg,
En stoutweg de teederste gunsten haar vroeg,
Hij ijlt uit de hut in den duisteren nacht,
Verblind voor 't gevaar, dat daar buiten hem wacht,
En geeft zich in 't donker van 't ruischende loover

Aan d' onbekende schoonheid over.

VI.

»Laat ons gaau zien, wat van hen wierd?1'
Herneemt zij, die terug gebleven,
Zich met den lach der onschuld siert.
» » Bij Sint André , mijn lief, mijn leven !
» »Ik stoor ze, in hunne liefde niet:
»»De liefde wil niet zijn bespied!""

» Wij kunnen, zonder hen te volgen,"
Herneemt z' een weinigje verbolgen,
Maar tevens met coquette schroom,
» Gaan doen als zij ! mijn jager ! koom,
» Het da] is ruim en zwart de nacht:
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» Volg mij, waar 't zoet der liefde u wacht!"

» » Wel zwart is da nacht en koud is het veld;
»» Waarom dan tot minnen haar buiten gesneld?
» » Koora liever bij 't vonklende vuur aan mijn zij ;
» » Wilt gij mij graag kussen, koom , schoone, btj mij !" "

»Met Vriendelijk licht, straalt de star aan den trans,
» De toppen der bergen beminnen den glans;
D De waterval schuimt, met haar vochtig crîstal,
»Zoo licht naar beneden , in 't groenende dal j
sKoom, koom, o mijn jager! daar buiten is 't goed,
» De liefde ontsteke aan dat licht haren gloed!"

Dus sprekend, genaakt zij de deur, wijl haar oog
Zoo vlammende schijnt, als de lichten, omhoog;
Haar gang zoo veel liefde en begeerte verraadt;
Het ongeduld vlamt op haar smachtend gelaat,
De jager rijst op en staat reeds aan haar zij ,
Maar bevende, valt de gedachte hem bij,
Dat deze, wier schoonheid zijn hart zoo bekoort,
Welligt tot de Feeën dei1 dalen behoort,

En eene is van de groene vrouwen,
Wier kussen, doch te laat, berouwen.

Op eenmaal houdt hij stil,
Gereed den drempel te overschrijden :
«Vergeef mij dezen laatsten gril,
» Dan zal ik mij geheel u wijden ;

»Vertoeven wij, tot dat mijn makker wederkeert,
»Is hij terug, doe, wat gij dan begeert.
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» » $og lange kan hij daar buiten wel toeven,
»»Dat uitstel zou noodloos mijn' liefste bedroeven,
» » Zoo straks moet ik scheiden , koom liefste! ja koom !
»»De liefde is zoo schoon en zoo zalig haar droom!""

» Een oogenblik — dat ik hem roepe tot mij,
»En dan, o mijn schoone, ben ik aan uw zi j !"
Hij nam zijnen horen en scherp was de toon,

Die verre over bergen en dalen
Zijne onrust en kommer herhalen;

Toen hoort liij, welk antwoord hem d' echo weer bragt,
In 't holst van dien donkren, rampstaligen nacht.

En eensklaps dekt de doodkleur zijn gelaat'.
Helaas', te wel, te zeker is aan hem,
De doffe, diep gesmoorde stem,
Die opstijgt uit de de diepte, en, eer zij is volend,
De stem van zijnen vriend, bekend.
Een sombre, schrikbre wanhoopskreet,
Die 't hart te bloedig openreet,
Volgde op dit eerst, dit naar geklags
Blaar dadelijk wordt ook het schaterend gelach
Luidruchtiger der dartle vrouw,
Als wilde zij dien toon van jammer en van rouw
Voor 't luistrend oor des jagers smooren,
Maar deze ontwaart te wel den strik,
Aan hem gelegd dat oogenblik.

Vergeefs noglans, dat hij haar niet wil hooren!
Haar schoonheid lokt, haar ooglonk vleit,
Haar blik is vol van teederheid,
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Zoo onweerstaanbaar zijn haar zuchten.
Hij voelt zijn' ziel, ondanks hem, vlugten:

Hij roept de heil'ge maagd om rassen bijstand aan,
Hij zingt de Hymne haar ter eere,
't Regina Salve en 't Miserere,
Al wat kan redden uit zijn waanj

Bij iedre Strophe erlangt dan ook zijn stem,
Meer omvang, helderheid en klem,
Terwijl het beeld van zijn verzoekster,
Daarbij al meer in 't niet verdwijnt,
Doch zwijgt zijn lied, dan keert üok zijn verkloekster,

Wijl haar gestalte op nieuw verlokkender verschijnt.

Hij zoog daarom den gansenen nacht
De Hymne door, die redding bragt,

Schoon toch de groene vrouw niet eer geheel hem vlood ,
Voor dat het lieflijk morgenrood
De toppen van het woud verguldde,

En in een' zee van licht, het hoog gebergte hulde.

De zon rees aan de kim, loen hij de hut verliet,
Hij roept vergeefs zijn vriend en zoekt de dalen door,
Mets , dat zijn vorschend oog een bloedig spoor verriedt,
Niets, dat zijn roepstem gaf gehoor.
Des avonds boog hij zich den duistren afgrond over,
Waarin een waterval, wild schuimend onder 't loover ,
Zich uitstortte, eo toen, hemel! zag zijn oog
Ontvleeschle en wreed van een gescheurde leden ,
Zijn mantel, die de wind bewoog,
Het bloed van zijnen vriend, nog drupplend naar beneden :
Geen twijfel meer — de trouwelooze fee
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Sleept' hem in d' afgrond niet zich meê.

De jager vlood van schrik bevangen,
Maar nooit weer dreef hem 't jagtverlangen
Of zucht naar avontuurlijkheên,
Naar 't dal der groene vrouwen heen. —

Damwonâe, ARNS. DE JONG.
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Wel hem, die met zijn lot tevreden,
Kan zeggen bij het voorwaarts gaan:

Ik wensch geen stap terug te treden
Op de afgelegde levensbaan.

Wie zóó uit ruime borst kan spreken
Is wis een hoogst gelukkig mensch;

Kalm big ft hij, wat hem moge ontbreken,
Wat niet beantwoorde aan zijn' wensch.

Wanneer mijn ziel begint te peinzen,
(Onmerkbaar wordt de weg reeds lang) ,

Begin ik eerst terug te deinzen
En word voor verder reizen bang;

Doch heilzaam wordt die zorg gelenigd,
Bedenk ik hoe op 't lerenspad

Het zuur en .zoet, zoo juist vereenigd,
Uit wijsheid zijnen oorsprong had.
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Ja , werwaarts ook ons pad moog hellen,
De tijd dringt ongestoord tot gaan;

Zijn leus bij 't rustloos henensnellen
I s : voorwaarts, voorwaarts leidt de baan.

Naar ondoorgrondelijke wetten,
Zien wij ons als een vkigtig beeld.

Waarop onze oogen naauwlijks letten,
Nu smart dan vreugde toegedeeld.

Nog staan de vreugdevoile jaren
Der jeugd mij helder voor den geest;

In spel en onschuld heengevaren
Was mij die tijd een vrolijk feest.

Rijk heb ik eerst den tijd genoten,
Toen 'k nog als jongling zorgloos liep.

Mijn hart, voor 't ware en schoone ontsloten,
De schoonste toekomst dweepend schiep.

Nog reiner vreugde, booger weelde
Schonk mij het volgend tijdperk ras,

Toen 'k door de liefde mij verbeeldde,
Dat de aarde mij een hemel was.

Neen , grooter heil is niet te smaken,
Dan de echt ons biedt, als liefde bindt,

Zij slechts kan 't aardsch geluk volmaken
Van 't echtpaar, dat opregt bemint.

Waar vindt men zaliger genoegen
Dan in 't beoefenen der deugd?

Wat schenkt bet hart bij ' t zorgvol zwoegen
Meer rein genot, meer ware vrengd ?
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Is niet herimi'ring aan 't verleden,
In deugd besteed, de grootste schat ?

Gelukkig, die den blik tevreden
Kan slaan op 't afgeloopen pad!

Niet altoos giagen mijne schreden
Langs rozengaarde en effen baan;

Ja, — somtijds heb ik zwaar geleden,
En wankelde ik bij verder gaan.

Nu moest ik treurig ondervinden:
De dood vraagt soms die offer:, af,

Die wij op aarde meest beminden,
En droevig volgden naar het graf.

Dan plukte ik weer de wrange vruchten,
Die mij mijne eigen dwaasheid bood,

En moest ik om verkeerdheên zuchten,
Wier bron uit eigenliefde ontsproot.

'k Wensch daarom niet ten tweedemale
Dien weg van rouw en smart te gaan;

Wat schijnbaar hards Gods raad bepale,
Hij weet, dat was niet door te staan.

De Algoede doet geen lasten dragen,
Te zwaar voor onze zwakke raagt;

Onthouden we ons van ijdel klagen ,
Zijn wijsheid schenkt oas kruis naar kracht.

Wee hem, die morrend iets durft uiten,
Dat indruischt tegen 's Hoogsten wil 5

Berusten wij in Gods besluiten
En zwijgen we onderworpen stil.
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Gods wegen zijn de beste wegen,
Zijn vinger wijst het regte pad;

Trein wij de toekomst moedig tegen,
Wat ze ook in haren schoot bevat.

Wel hem, die met zijn lot tevreden
Naar waarheid uitroept onder 't gaan :

Ik wensch geen stap terug te treden
Op de afgelegde levensbaan.

tP'oudsend. J . D . SCHEPERS.
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Schoon als de morgen is 't beeld van de hoop;
Lieflijk als 't rijzen der zonne;

Ze is voor geen schat van Golconda te koop, —
Reinheid van hart is haar bronne.

Wat is de hoop toch van boosheid en wrok,
Wat toch van krankheid van zinnen ?

Hijgend verlangen, noch ijdel gejok
Schenken de ruste van binnen.

Hope doet leven , en hope schenkt magt
Enkel den reinen van harte;

Boozen verlamt zij den moed en de kracht,
Dwazen vermeert zij de sroarte.

Hoop is de noordstar, die flonkert en prijkt,
Diep zij de nacht ook gezonken, —

Stand houdt zij boven en wankelt noch wijkt.
Wat er in boei ligt geklonken.
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Hoop in het harte trotseert het gevaar
Zelfs aan den voet der schavotten;

Heirmagt, noch bloedraad, noch regterenscliaar
Zullen of kunnen haar knotten.

Hoop is de bloesem, die rede aan ons schenkt.
Hoop is de vrucht van gelooven.

Hoop is de bron, die den dorstigen drenkt.
Hoop is het zaaisel in schoven.

Hoop is de zuster van liefde en geloof;
Rein is ze en edel als beide.

Niemand die immer haar kroon haar ontroov',
Niemand die immer haar scheide!

JAN BIERMAN, »R,



AAN EENEN OP EEN SLAGVELD UITGEPtOECU>EN

8 C ff JE B JE MJ.

Kunt gij niet rusten in den moederschoot der aarde?
Werdt gij, eer 't daglicht rees, uit uwen slaap gewekt?

Of trof u wreeder lot: werd gij van haar verstouten,
Die trouw en zorgvol haar geliefde kind'ren dekt ? . . . .

Uw broeders sluim'ren hier gerust in donkre graven,
Nu onder 't winterdons, dan onder 't bloemtapeet. —

Voor lellen zonnegloed schut u geen koele schaduw,
Soms hult u slechts de sneeuw meewarig in haar kleed.

Wat zijt gij, arme, naakt!—hoe doodsch zijn uwe verwen!
Eens waren zij toch frisch en mannelijk en bruin; —

En aan uw voorhoofd, hier, die vreeslijk diepe groeve,
Sloeg haar het grimmig zwaard of't mes in 's ploegers tuin? —

Verdwenen is de gloed der eenmaal schitt'rende oogen,
Maar, schoon hun holle kas niet langer stralen schiet,

Staart gij mij toch zoo slrak en vriendlijk ook in 't wezen,
Als of zich door mijn hand uw lot beslissen liet.

Ik stoorde uw rustplaats niet, noch liet u , onnaeêdoogend,
Ter prooi aan 't zonnevuur, dat in het loover gloeit, —.

Maar 'k hief u zachtkens op, en sprak zoo innig gaarne
Voor u 't bezwerjngs-woord, dat booze magten bocil* ~

13
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Waart gij mijn broeder eens? en hadt gij vleesch enleven?
Was werldijk eenmaal met uw stof een geest vereend?

Gaaft gij den dierbren vriend én blik én woorden weder ?
Hebt gij bemind, gehaat, gelagchen en geweend?

Weet gij dan waarlijk; niets , geheel niets mij te zeggen ? . . .
Slaapt men in 'saardrijks schoot wel vreedzaam, zacht en koel?

Kunt gij den gloed der zon ook zonder smart verdragen ?
Wijkt met den kouden dood dan werklijk elk gevoel?

Is hooger werkkring ook aan uwe ziel hergeven,
Na 't slaken van den boei, gevormd uit stof en slijk ?

Of houdt geheimnisvol haar steeds een magt gebonden ? .» .
Noemt gij dees schedel de uwe nog, in 't geestenrijk ?

Wie waart gij eens ? — TFaartoe had u het lot verkoren ?
Vielt ge als een offer, of traadt ge op als ofleraar ?

Riep heil'ge geestdrift u in 't woelig krijgsmansleven ?
Of volgdet gij de vaan van den geweldenaar ?

Streedt gij voor regt en vree ? voor 't erf van uwe vad'ren ?
Dreef roem- of heerschzucht u van noorden of van zuid ?

Hebt gij 't vernielend staal, hier uwer hand ontgleden,
Als ed'le held gevoerd, of uit bejag naar buit ? —

Veelligt dat nog om u , aan vergelegen stranden,
Een zilte weemoedstraan aan 't oog der liefde ontvloeit, .

Uw beeld, uw dierbaar beeld, het harte nooit ontweken,
Den matten stervensblik der grijze moeder boeit —

Veelligt dat nog de ziel van reeds verweesde kfnd'ren
Het zalig wederzien zich met verrukking maalt,

Van't droevig denkbeeld vreemd, dat, ver van't graf der vad'reo,
Op 's dooden schedel daauw en maanlicht nederdaalt.
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Hoe — doch waart ge eenmaal een dier snoode rustverstoorders
Uit 's afgronds zwarten poel gestegen naar deze aard,

Die haat, vervolging, dood, den vrijen man en denker
Dorst dreigen,—voor wiens gif geene onschuld bleef gespaard;

Verbondt ge uw daden steeds, met schrikb're duivlenboosheid ,
Aan hoon , vernieling, wraak, roofgierigheid en bloed ? —

Dan, God der wrake! rigt, o rigt niet, wen vermetel
Een lîefd'Ioos oordeel rijst in 't fel vergramd gemoed !

'k Zie ginds in 't kabb'lend meer het vuur'der zon zich dooven ,
En in dees holle kas valt nog haar purp'reu gloed; —

O eeuw'ge Liefde! Gij Iaat uwe zon weer rijzen,
En milde regen stroomt van u op boos en goed,

Hoe zacht verheffen zich de zoele zuidewinden!
Hoe dampen bosch en veld in liefelijken geur!

Het bloedig slagveld is in vruchtb'ren grond herschapen!..
Niets is erjDi'ets, mijn God ! waar 'k niet uw hand in speur!

Wie ge ook voor dezen waart,die, onder't zwaard eens broeders,
Den donk'ren doorgang vondt naar aller vaderland,

Geen twist zij tusschen ons !—Ik geef u weer aan d' aarde; —
De bliksemschicht der wraak past niet in 's menschen hand.

Rust onder deze struik van rozen , rust in vrede ! . . . »
Haar bloesems schudden u de harde peluw zacht,

En stemmen elks gemoed voor 't rein gevoel der liefde!,, .
Ga , arme schedel! ga weer slapen. Goeden nacht!

L , D. Ii. N.

Waar hel HoogduiUch
van FR. KINJJ,



BY IT DEABE-MIE1- FEN E KAMER

NOTARISSEN TA HJERRENFEAN.

Ja 's wei, de ljeawe faem, dat berntsje fen Nivose,
Dat, as ien einlâns bern, ues djoer in wirdich wier;

Dat lok in seine ues sconk, sa lang as ja hjier pose;
In ues sa rayld onthelle ien rone tritich jier!

Ja 's wei, de ljeawe faem, yn 't bloeyen fen har jierren:
De koâde, wreade wet snie har it libben æf!

Doâf fo'ár de bea fen har oanbidders, dij har fierren',
Bedobbe it Lans Bestjoer har yn it tsjust're græf!

Klei! Ambtgenoten ! klei! in lit jon trjiennen rinne!
Ja 's wei, fo'ár jimmer wei, de ljeawe, beste faem!

Nea nimt fen har de tiid 't oantinzen mei him hinne,
Æf kaera ien einlâns faera, dg hjier har pleats ynnaem,
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Wat sei 'kî , .ien einlâns faein? . , o mocht dat wjierheit wæze !
Ried-ta der yn den Haeg! Stjoer gau ues dokken spruet!

Dij kin allinne ues quolm, ues neare quolm genæze;
Mei har wier ues fortriet, ues drowich roujen uet.

J. G. VAN BLOM.



DICHTREGELEN,
BH BE VIERING VAN HET

VIJF EN TWINTIG-JARIG BESTAAN

VAN HET

ONDER BE ZINSPREUK:

TOT ONDERLING NUT,

T E

Heerenveen.

Neen, neen, geen doel, gering, onwaardig,
Vond ons verlangend, vond ons vaardig,

Noopte ons tot viering van dit feest j
Neen ' t edelst doel, het loflijkst pogen,
Zweeft in dit feestuur ons voor eogen:

Vereedling, vorming van den geest.

De aloudheid boogt op tal van helden,
Zij wijst op bloedige oorlogsvelden,

Op worstelperken wijd vermaard,
Waar volken, strijdend zaamgedrongen,
Naar d' opgehangen lauwer dongen,

Voor moed of ligchaamskrachl bewaard.
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't Geschiedboek meldt op breede blarcu,
De daden van geweldenaren,

Verstoorders van der staten rust,
Wier wil de voikeri slaafsch deed beven,
Wier eenigst doel brj 't rustloos streven,

Voldoening was van eigen lust.

De mensch bestemd tot heer der aarde ,
Was toen ontzet van rang en waarde,

Zijn arm gold slechts, zijn forsclie leen;
Het eedier deel aan hem geschonken,
Zijn geest, in slavenboei geldonken,

Lag ongebruikt in 't stof vertreên.

Heil ons, in Wijder eeuw geboren,
Is ons een schooner lot beschoren ,

Ons aanzijn roemt op grooter gunst;
Wij, die, wat pligten ons ook binden ,
Van moeite en zorg verpozing vinden,

Bij wetenschap en nutte kunst.

Ja, zoet is ' t , vreedzaam neergezeten,
Zich zelv' en 's levens strijd vergeten,

In 't plegtig winteravonduur.
Dan voert ons C a t s in 't grijs verleden.
En voor der vaadren deugd en zeden}

Ontgloeit het hart in heilig vuur.

Of roemt een vaderlandsche zanger,
Van zucliï. voor Neêrlaüds grootheid zwanger

De daden op deez' grond verrigt 5
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Zingt H e l m e r s onze groote vaadren,
Dan bruist ons sneller 't bloed door de aadren,

Bij 't lezen van 't onsterflijk dicht.

Of dolen we om naar vreemde landen,
Voert C o o k van kil bevrozen stranden,

Door 't gloeijend zuid ons d' aardbol rond;
Wij zien Natuur, hoe ver wij dwalen,
Haar schatting aan elk oord betalen,

Haar zegen biên aan eiken grond.

Of' wel slaan wij 't geschiedboek open ,
't Wijst ons op de eeuwen lang verloopen,

De volken in der tijden nacht.
Wij zien, waar trotsche wereldrijken,
Na korten bloei voor raindre wijken,

De nietigheid der aardsche magt.

Zóó vinden Vaak we in nutte boeken
't Vermaak , dat we elders vruchtloos zoeken,

Een oiîberouwd genot bereid :
Zij , vrienden, die ontspannen, leeren.
Met wie we in lief' en leed verkeeren,

Verzeilen ons in de eenzaamheid.

Lang blijv' dan voor den geest deez' Stichting
Een bron, waaruit hrj onderrigting,

Genoegen, wijze leeriog put:
De spreuk, die ze in haar schild doet lezen,
Zal dan een leus der waarheid wezen,

De kenspreuk: 'T ONDERLINGE NUT.
Xm-arem , . _ \V. 56BBP«3.

H December 183&.



AAN

E E WE M O E B E R ,

BIJ

HET H.JKJÜ VAN HAAR

KIND,

Laai vrij natuur haar regten gelden,
Ween, moeder! om uw dierbaar kind !

Dat tranen vrn uw droefheid melden,
Waardoor uw hart verligting vindt.

Ween ! 't kind dat gis'tren om u speelde ,
U door den lach der onschuld streelde,

Dat lieve kind is thans niet meer.
Ach! 't werd u door den dood ontnomen,

't Ligt zielloos in zijn wiegje neer.

't Valt hard, als eensklaps vreugd in smarte,
En heil in rouw veranderd wordt;

Als 't heden zoo gelukkig harte
Op morgen droeve tranen stort,

O naamloos groot was toch de vreugde,
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Die 't dankbaar moederliart verheugde,
Toen 't wicht den moedernaam, zoo waard,

Kon staam'len, en vóór weinig weken
Ten tweedenniale was verjaard.

Helaas! geiijk een windvlaag 't Roosje
Rukt yan den teed'ren stengel af,

Trof d' onverbidbre dood uw Koosje,
De lievling werd een prooi van 't graf.

't Was God, die 't kind u had gegeven,
De Heer is ' t , die u heeft ontheven

Van zorg en pligten, wis te zwaar,
Niet voor uw' wil, maar voor uw' krachten ,

Dat blijkt u eenmaal zonneklaar.

Als gij dan 't kerkhof zult betreden,
Aan uw ontslapen telgje denkt!

En bij 't herdenken aan 't verleden,
Den lijksteen met uw tranen drenkt;

O moeder i staar dan naar den hoogen,
En droog getroost de weenende oogen,

Uw kindje leeft in hooger sfeer.
't Verhuisde siechts naar beter woning,

Dáár ziet gij 't eens verengeld weer!

Zeeuwarden. A . V. S.
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Voor wien schiep uwe goedheid
O Heer! dees aard zoo schoon ?

Voor wien spreidt dal eu heuvel
Zijn bloemtapijt ten toon ?

Voor wien beslaat de rijkdom,
Dien 't korenveld ons biedt ?

Voor wien is ' t , dat op de akker
De zon haar stralen schiet?

Voor wien galmt door de velden
Der schapen zacht geblaat?

Voor wien prijkt 't hemelwelfsel
In prachtig blaauw gewaad?

Voor wien is 't statig duister
In 't digt bekommerd dal ?

Voor wien het murm'lend beekje ?
Voor wien toch is dat al ']
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Aan ons gaaft Gij 't vermogen,
Die schoonheên gaê te slaaft,

Ons, Heer! deedt Gij Uw' zegen
Gevoelen en verstaan,

Ons moet die schoonheid voeren
Tot lofgezang en min,

Opdat Gij eiken morgen
Herrijst in onzen zin,

Zie, Heer! hoe wij Uwijden,
(Gelijk een dankbaar kind,)

Ons hart, hoe we ons verheugen
Dat Gij Uw kindren mint,

Wij, die van U ontvingen
Een hart met warm gevoel,

Wij weten, dat dit leven
Slechts leidt tot hooger doel.

Naar het Hoogduitsch
van GLEiM.


