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Friezen'. Ontvangt dezen negenden jaargang van on-
sen Frieschen Volks-Almanak met welwillendheid en ver-
schooning. De Redactie van zulk eene verzameling was
mij vreemd en ik wensch hartelijk dat mijn eerste werk
als zoodanig door uwe goedkeuring mag worden bekroond.
De bereidwillige medewerking van zoo vele kundige man-
nen , wien ik daar voor hij dezen mijnen warmen dank
openlijk toebrenge, maakte dezen arheid aangenaam, en
meer gemakkelijk. Bijzonder zij die dank toeg'cbragt aan
den Hoogwelgeboren Heer Jr. Mr. H. B. VAN SMINIA, aan
wiens welwillendheid wij de afbeelding van Oræma-State
zijn verschuldigd.

Terwijl omstandigheden, van onzen wil onafhankelijk,
de uitgave dit jaar wederom langer hebben vertraagd, dan
ivij gewenscht hadden, hopen wij den volgenden jaargang
vroeger te doen verschijnen. Wij bevelen ons Friesch
Jaarboeltje aan alle letterkundigen, en aan de beoefenaars van
Fricslands oudheid, geschiedenis en letteren in het bij-
Zonder , dringend aan en hopen dat de lezing van het
thans aangebodene de belangstelling in hetzelve moge on-
derhouden en vermeerderen. — En Mermede wenschen wij
onzen Almanak heil, Friesland en den Friezen Moei, ivel-
vaart, en vrede!

M v . C. M. A. SIMOX VAK M « AA.
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VERJAARDAGEN

VAN HET

Geb.
49 Januari). ANNA PAULOWNA, Koningin der Neder-

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

1 Februarij. LOUISA AUSÜSTA WILHELMINA AMALIA,

PriBses van Pruissen', Gemalin van Prins
.;. Frederik • . . 1808
19 Februarij. WILLEM AÎ-EXANDER PAOL FREDERIK L O -

DEWIJK, Prins van Oranje . . . . 1817
3$ Februarij. WILLEM FREDERIK KAREL , Prins der

Nederlanden 1797
8 A p r i l . W I L H E L M I N A M A R I E S O P H I E L O U I S E ,

D o c h t e r d e s K o n i n g s . . . . . . 1 8 2 4
9 M e i . WILHELMINA FfïEDERIKA LÖDISA ClIAR-

Ï.OTTA MARIANNE, Gemalin van Prins

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

des Konings 1820
17 Junij. SopHiA FREDERIKA MATHILDA, Prinses

van Wurtenberg, Gemalin van den Prins
van Oranje . . . . . . . . . . 1818



6 Julij. WILHELMINA FREDERIKA ANNA ExiZàBKTH

MARIA, tweede Docbter van Prins Fre-
derïk , . 1841

2 Augustus, WILLEM ALEXANDER FREDERIK RONSTAN-

TIJN NIROLAAS MICHAEL, tweede Zoon des

Konings . . . . . . . . . . 1818
8 Augustus. WILHELMINA FREDERIKA ALEXÁNDRINA

ANNA LOUISA , Dochter van Piins Fre-

derik 1828
22 Augustus. WILLEM FREBERIK NIKOLAAS ALBERT ,

Zoon van Prins Frederik . . . . 1836
4 September. WILLEM NIKOLAAS ALEXANDKR FKEDERIK

KAKEL HENDRIK, Erfprins van Oranje. 1840

15 September. WILLEM FKEDERIK. MADRITS ALEXANDER

HBNBKIK KAKEL, tweede Zoon van den

Prins van Oranje . . . . . . . 184S
6 December. WILLEM I I , Koning der Nederlanden , :

Prins van Oraïije-Nassau , Groot-Hertog
van Luxemburg, enz,, enz., enz. . 1792



T IJ D P E R K E N.

Het jaar na de geboorte onzes Heeren J . C, . . 1844
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Jaar der Joden , beginnende den 30 September . 5605

Sedert den Zondvloed 4037

De Juliaansche Periode 65S7

De stichting van Rome 2597

Jaar der Turken , beginnende den 7 April . . . 1260

[ De verwoesting van Jeruzalem 1769

' Na de uitvinding der Uurwerken 848

i Na de stichting der stad Leeuwarden . . . . 654

i Na de uitvinding van het Kompas 584

i Na de uitvinding van de Boekdrukkunst . . . . 421

Sedert de Hervorming 327

Sedert de Unie van Utrecht , . 265

Na de Pacificatie van Gent . . . . . . . . 268

i Invoering van den Gregoriaanschen of nieuwen Stijl 262

i Na de Akademiestichting van Franeker . . . . 259

; Na de Munsterschen Vrede 196

Na de oprigting der Maatschappij: to tnu tvan ' t Algemeen 60

\ Na de vereeniging van Nederland met Frankrijk . 34

De herstelling der Nederlanden. . . . . . . 31

i Na den slag bij Waterloo 29

Het Koninkrijk der Nederlanden . . . . . . 28

Na den afval van België 14
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DE JAARGETIJDEN.

Be Lente begint den 20 Maart, 's midd. te 12 ure 10 min.
De Zomer begint den 21 Junij , 's morgens te 9 ure 2 min.
De Herfst begint den 22 September, 's avonds te 11 ure 12 min.
De Winter begint den 21 December, 's avonds te 4 ure 48 min,

QUATERTEMPERS.

De eerste den 28 Februarij , 1 en 2 Maart.
De tweede den 29, 31 Mei en 1 Junij.
De derde den 18, 20 en 21 September.
De vierde den 18, 20 en 21 December.

CHRONOLOGISCHE CIRKELS.

Het Gulden-getal . . . 2 . | De Roomsche Indictie . 2 .
De Zonne-cirkel . . . . 5. | De Epacta 1 1 .

De Zondagsletter G. F .

BEWEGELIJKE FEESTDAGEN.

Septuagesima 4 Februari).

Kleine Vasten-avond . . . . . . . 18 Februarij

Aschdag 21 Februarij .

Groote Vasten-avond 25 Februarij .

'Paschen 7 April.

Christus Hemelvaart 16 Mei.

Pinkster . . . . . . . . . . . 26 Mei.

H . Drievuldigheid 2 Junij .

H . Sacramentsdag . . . . . . . . 6 Junij .

Kruisverhemng 14 September.

Eerste Advent 1 December.

De Achterwinter of Vleeschtijd duurt 7 weken en 5 dagen.



JOODSCHE FEESTDAGEN.

i ) e B e l e g e r i n g v a n J e r u z a l e m . . . . 2 J a i m a r i j .
H e s t e r (Vas tendag) 4 M a a r t .
P u r i m (de L o t i n g v a n H a m a n ) . . . . 3 M a a r t .
P a s c h a 4 A p r i l .
P i n k s t e r 2 4 M e i .
De I n n e m i n g v a n J e r u z a l e m 4 J u l i j .
D e V e r s t o r i n g v a n J e r u z a l e m . . . . 2 5 J u l i j .
N i e u w j a a r (560S) 1 4 S e p t e m b e r .
D e M o o r d v a n G e d a l j a h 1 6 S e p t e m b e r .
D e G r o o t e V e r z o e n d a g 2 3 S e p t e m b e r .
L o o f h u t t e n f e e s t 2 8 S e p t e m b e r .
V r e u g d e d e r W e t 6 O c t o b e r .
D e V e r n i e u w i n g des T e m p e l s . . . . 6 D e c e m b e r .
D e B e l e g e r i n g v a n J e r u z a l e m . . . . 2 0 D e c e m b e r .

NIEUWE-MAANS-FEESTEN.
Shebat 22 Januarij.
Adar 21 Februarij.
Nisan 21 Maart.
Jair 20 April.
Sivan . , 19 Mei.
Thammuz . . . . . . . . . . . 18 Junij .
Ab 17 Julij.
Ellal 16 Augustus.
Thizri 14 September.
Marchesvan . . . . . . . . . . . 14 October.
Chislieuw . . . , 12 November.
Thebet 11 December.

A 2



K K L I P S E N.

In dit jaar zullen er 5 Eklipsen of verduisteringen op
den Aardbol kunnen gezien worden; als: 3 van de Zon
en 2 van de Maan. Waarvan die van de Maan beide
bij ons van het begin tot het einde zijn te zien; zullende
de Maan telkens geheel verduisterd worden.

De eerste van de Maan, 's nachts tusschen den 31 Mei
en 1 Junij; bij ons van het begin tot het einde te zien,
en is verder zigtbaar in bijna geheel Europa en Azië,
geheel A †rilia, het westelijke gedeelte van Nieuw-Holland,
Zuid-Amerika en het oostelijke gedeelte van Noord-Amerika.
Te Leeuwarden is het begin den 31 Mei 's avonds te 9
ure 31 min. 48 see.; het begin der totale verduistering
te 10 ure 34 min. 23 sec., het midden te 11 ure 13
min. 16 s e c , het begin der verlichting te 11 ure 82 min.
9 sec., en het einde den 1 Junij 's morgens te 0 ure
54 min. 44 sec. De Maan gaat ter diepte van 16 duimen
in de schaduw der Aarde.

De tweede van de Zon , 's nachts tusschen den 15 en
16 Junij; bij ons onzigtbaar, is te zien in den Grooten
Oceaan en in een gedeelte van Nieuw-Holland. Zullende
de Zpn 9! duimen verduisterd worden.

De derde van de Zon, den 10 November, bij ons onzigt-
baar en is alleen in de Zuid-zee te zien; alwaar de Zon
slechts 1 duim zal verduisterd worden.

De vierde van de Maan, 's nachts tusschen den 24 en
25 November, bij ons te zien en in geheel Europa én Afrika,
het westelijke gedeelte van Azië geheel Zuid-Amerika, het
oostelijke gedeelte van Noord-Amerika en in den Atlanti-
$chen Oceaan. Te Leeuwarden is het begin den 24 's avonds
te 10 ure 12 min. 35 sec ; bet begin der totale verduistering
te 11 ure 20 min. 56 sec , het midden den 25 's morgens
te 0 ure 7 min. 38 sec , het begin der verlichting te
0 ure 54 min. 19 sec., en het einde te 2 ure 3 min. 31 sec.
De Maan gaat 17^ duimen in de schaduw der Aarde.

De vijfde van de Zon, den 9 December, bij ons onzigt-
baar , maar is te zien in het westelijke gedeelte van Noord-
Amerika en de Stille Zee. Zullende de Zon aldaar 8 |
duim verduisterd worden.
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Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
M. vrijdag
K. vrijdag

Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

NieuwejaarsdJuv/ Dekaraa als potest.verk
Intrede van Joh. Will. Friso binn. Leeuw.
Geboorte van F r . Halma,
Willem de IV. wordt Erfstadhouder,
Embargo van Engeland op onze schepen ,
ff. 3 Kon. Pr. Maurits bewaard te F ranek
le P. Epiph. heg. v. het Concil. te Trente,
Koppermaandag. Vrede van Munster,
Adriaan de zesde v. Utrecht wordt Paus,
Jacob de Wit sterft,
C. Vitnnga J r . gestorven teFraneker,
Ramp van Leiden,
Menno Simons gestorven ,
2ejP.JS. H.N.Jez. Verb.v.Leeuw.m.Aremb
Watervloed in Zeeland en Gelderland ,
Stremming der wijsbegeerte te Leyden,
Boxumer slag,
Hendrik Casimir geboren te 's Hage,
Eerste Protestantsche kerk te Amsterdam,
Het eerste schip uit Batavia,
3"P. Epiph. Friesland huid. FlorisdelV.
Seerp Galama gestorven ,
Suffridus Petrus gestorven ,
Franciscus Gomarus gestorven ,
Willem de II. door de Friezen gedood ,
Committé van Herstel te Leeuwarden ,
Eerste Groenlands Visscherij,
4° P. Epiph. Dood van Karel de Groote
Unie van Utrecht,
Vrede van Munster,
Wisselbank te Amsterdam opgerigt,

1494
1710
1653
1748
1781
1665
1546
1647
1521
1674
1723
1807
1559
.1567
1809
1676
1586
1657
1567
1603
1287
1581
1597
1641
1255
1796
1672
, 814
1579
1648
1609

den 5, 's avonds 5 uur 58 min. in de Kreeft,
den 12, 's avonds 9 uur 55 min. in de Weegsch.

M. vrijdag den 19, 's avonds 6 uur 42 min. in de Steenbok.
K. zaturdag den 27, 's midd. 12 uur 54 min. in den Stier.

n in den Waterman , den 21 , op te 7 uur 54 min, ,
onder te 4 i/ttr 6 min.
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M. zondag
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M. zondag
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Zon in d

Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

Oproer te Leeuwarden,
MariaLichtm. Friesl. gaat over aan Frankr.
J. Vosmaer gestorven,
Septuag. Willem de I. Graaf v.Holl. gest.
Dood van Vondel,
Sixtus Hemmama geboren,
Burgwerd geplunderd,
Stichting der Leidsche Akademie ,
De Bataafscbe Repub. onaf hankel. verkî.
Festus Hommius geboren,
Sexagesima. Dood van Roemer Visser,
Casper van Baarle geboren,
Harlingen door Willem de I. veroverd.
Juwsma-State te Wirdum verbrand,
Gunerus Petri gestorven,
Dood van Petrus Dathenus,
Storm en Watervloed in Friesland ,
KL Vastenav. Doodv. J.M.BaljeeteBatav
J. Phocylides geboren te Holwerd,
Dood van keizer Joseph de I I ,
Aschdag. E. Eijsinga geboren te Dronrijp,
Klokhuis gebouwd te Leeuwarden,
L. van Aitzema gestorven te 's Gravenhage,
St. Mathias. G. Bertolf gestorven,
Gr. Vastenavond. S. Stijl geb. te'Harlingen
E. A. Borger geboren op de Joure,
A. Ypeij gestorven te Leiden ,
Quatertemper. Drie daagsche Zeeslag,
Hevig oproer te Murcia

1580
1795
1824
1223
1679
1533
1580
1575
1801
1576
1620
1584
1580
1515
1580
1590
1230
1823
1618
1790
1744
1499
1669
1528
1731
1784
1820
1653
1820

den 4 , 's morgens 9 uur 37 min. in den Leeuw.
Jen 11, 's morgens 5 uur 45 min. in den Schorp.
den 18, 's morgens 9 uur 9 min. in den Waterm.
g den 26 , 's morgens 10 uur 21 min. indeTweel.
,' Visschen, den 20, op te 7 wir 4 min.,

onder te 4 uur 56 min.
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Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag

Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

Quatertemper. Sonoy neemt Stavoren in ,
Quatert. Dood van Floris II. Graaf van Hoîl.
Reminiscere. J. Huidekopcrgeb. teBcrlik.
Lalain te Leeuwarden ingehaald,
G. Stapcrt gestorven te Spiers,
Oldebarneveld advokaat van Holland,
Edo Neuhusius gestorven,
Willem V geb. 1748, wordt Stadhouder,
Eeddoening te Brussel,
Oculi. R. Dodonaeus gestorven,
Dood van Bellamy ,
De Graaf van Oostervant belegerd Stavoren,
Ulr. Huber geboren te Dokkum,
Karel II verklaart den Staten den oorlog,
Hendrik Casimir II gestorven,
P. C. Hooft geboren,
Laetare. M.v.Coehoorngest.te'sGravenh
tl . Bosscha geboren te Leeuwarden,
Groote Pier overwint de Saksen bij Hoorn,
B. Bekker geboren te Metslawier,
Alva eischt den tienden en hondersten penn
Dood van N. Lobrij te Leeuwarden,
De Socinianen uit Friesland verdreven,
Judica. S. J. Brugmans geboren te Franek
Maria Boodschap. Hendr. Casimir gestorv.
Franeker begift. met 200 morgen Bildtl.
Dood van Maria van Bourgondie ,
Afzwering van Spanje,
Eisch van den vijftigsten penning,
Batavia gesticht,
Palm-Zondag. Arjen Roelofs geboren ,

1581
1091
1766
1578
1573
1585
1638
1766
1790
1585
1786
1398
1636
1665
1696
1581
1704
1755
1515
1634
.1569
1818
1662
1763
1696
1501
1482
1580
1580
1619
1754

M. maandag den 4 , 's avonds 9 uur 26 min. in de Maagd.
K. maandag den 11, 's namidd. 1 uur 43 min. in den Schutt.
M. dingsdag den 19, 's namiddags 12 uur41 min. in den Ram.
K. woensdag den 27, 's morgens 5 uur 23 min. in de Kreeft,

Zon in den Ramr, den 20, op en onder te 6 uur,
Nachtevening; Lente begint.
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Maandag
Dingsdag

feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

îricl door de Watergeuzen ingenomen,
ïerste schepen naar Oost-Indié,
iijeenkomst der Edelen te Brussel,
Witte Donderdag. Aardbeving in Nederl.

1572
1595
1566
1640

xoedeVrijd. DeEd. leveren 't Smeekschr. in 1566
Dpstand te Vlissingen,
Paschen. Het klooster te Aalzum verbrand,
Tweede Paaschdag. Aanslag op Sneek,
Maria Louisa gestorven ,
fïugo de Groot geboren te Delft,
Vrede van Utrecht,
jonstantinopel ingenomen,
Hatharina de Medicis geboren,
Quasimogenitia. Lod. en Hend'.v.Nass. sn
Vrede tusschen Cromwel en de Staten.
Willem I. te Dillenburg geboren,
R. Jelgerhuis gestorven te Amsterdam,
Epo Lieuwkema gestorven ,
R. J. Schimmelpenninck raadpensionaris,
Eerste Klassis op het Heerenveen,
Miserie. Afkondig, v. h. 12jarig bestand,
Sjaardema-huis te Oppenhuizen verbrand,
Mokkema-huis te Ee verbrand,
B. Eisma van der Bildt gestorven ,
Willem Karel Hendrik Friso wordt Stadh
Hevige brand te Bolsward,
Jan van der Bildt gestorven te Franeker,
Jubilate. Julius van Botnia gestorven ,
Dood van de Ruiter,
Landsd. te Stavoren teg. Karel d. Stoute

1572
1521-
1492
1765
1583
1713
1204
1533
1574
1654
1533
1806
1535
1805
1631
1609
1491
1500
1831
1747
1475
1791
1614
1676
1470

1

M. woensdag den 3 , 's morg. 7 uur 21 min, in de Weegsch.
K. dingsdag den 9, 's avonds 10 uur 32 min. in de Steenbok.
M. woensdag den 17, 's avonds 4 uur S6 min. in de Ram.
K. donderdag den 25, 's avonds 8 uur 40 min. in de Leeuw.

m in den Stier, den 20, op te 4 uur 57 min., onder
tf 7 uur 3 miji.
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•
Dagen

der
Maand.

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Vfaandag
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

MEI, BLOEEMAA3T».

Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

W.Philip.enJacobus. H. Galama gev. gen.
Eerste bijeenkomst der Staten-Generaal,
Willem de IV. wordt Stadhouder,
A.M. Schuurman gestorven te Wieuwerd,
'Jantate. Dood van Napoléon,
lome door Karel V. ingenom. en geplund.
Aanslag v. Willem Lodew. op Steenwijk,
Wigle van Aytta gestorven,
Napoleon vertrekt naar Rusland,
Oproer der Wederdoopers te Amsterdam ,
Arjen Roelofs gestorven te Hijum,
Vocem. A. E. van Haren gestorven,
W. B. van der Kooi geb. te Augustinusga,
Overwinning op de Hollandsche vloot,
Joh. Mulder geboren,
Chr. Hemelvaart. C. Vitringa, Sr. geb.
Jan Corver gestorven,
Bolsward bemagtigd,
Exaudi. Friesland afgestaan aan Karel V.
I. Douwama belegerd Dokkum ,
Dood van C. P. Hooft,
De Tempeliers uitgeroeid,
Graaf Adolf van Nassau sneuvelt,
Albertina Agnes gest. op het Oranjewoud,
Beleg van Leiden,
Pinkster. Scherne Wybe doodgeschoten,
Tweede Pinksterdag. A. Brugmans overl.
Zeeslag bij Soulsbaij ,
Quatert. Verdrag tuss.deSchier, en Vetk
Dood van P. P. Rubbens,
Quatertemper. Dood van Willem de VI

1567
1814
1747
1678
1821
1527
1592
1577
1812
1535
1828
1717
1768
1515
1769
1659
1716
1516
1515
1517
1647
1312
1568
1696
1574
1482
1789
1672
1305
1640
1417

M. donderdag den 2 , 's namidd. 3 uur 40 min. in de Schorp.
K. donderdag den 9 , 's morg. 8 uur 46 min, in de Waterm.
M. vrijdag den 17, 's morgens 9 uur 17 min. in de Stier.
K. zaturdag den 25, 's morgens 7 uur 54 min. in de Maagd.
M.vrijd.d. 31,'sav. 11 u.11 m.ind. Schutt.Maan-Ekl.zigtb.

m in de Tweel., den 21, op te,4 uur 2min., onder te7 uur 38min
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jrvnrxjr, ZOMERMAAND. '
Dagen

der
JlatMMÜ.

Zaturdag
Zomcïatjf
Maandag
iingsdag

Woensdag
)onderdag

Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Mfaandag
)ingsdag

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

K. vrijdag
. M. zond. d
. K.zondag
. M, zondag
Zon in den

8 uur

feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

Quat. Galama en Beyma te Brussel onth.
I. Dricvuldigh. F. Sjoerds geb. te Ee
?egin der West-Indische Compagnie ,
lieiiK vao Burmania gestorven ,
^odewijk Napoleon tot koning verkozen,
ï . Sacr. De woudl. door de Saksen versl.

Slag van De Ruiter tegen de Engelschen,
)e Staten besluit, h. land ond. water te zett.
? . Uckes door de Schieringers verslagen,
3e Franschen belegeren Maastricht,
Willem IV belegert Utrecht,
Zeeslag bij Nieuwpoort,
Dood van den admiraal Obdam ,
Nic. Ypeij gestorven te Franeker,
Jul. van Beijma gest. te Leeuwarden ,
Slag bij Quatre-Bras,
Graaf Willem III sterft,
De Franschen verslagen bij Waterloo,
Cornelis de Witt geboren ,
Jac. Voorda gestorven,
Zeeslag van Kijkduin ,
S. 3. Brugmans gestorven te Leijden,
DanlienBiddag. Johan van Hotlinga gest
St. Jan Baptist. Will. Georgc Friso geb.
De dichter K. Brand geboren ,
Verb. der Vetk. van Oostergoo met Gron
Willem van Haren gestorven,
George van Saksen gehuldigd ,
St. Petrus en Paulus. R, Dodonaeus geb
J. H. Nieuwold gestorven te Warrega,

1568
1713
1623
1645
1806
1498
1672
1672
1420
1673
1345
1653
1665
1785
1598
1815
1336
1815
1623
1768
1673
1819
1604
1685
1653
1491
1768
1504

.1517
1812

den 7 , 's avonds 8 uur 53 min. in de Visschen.
16,'smorg. Ou. 50m.indeTweel.Zon-Ekl.onz.
den 23 , 's namidd. 3 uur 48 min. in de Weegsch.
den30, 'smorgensô uur 40min.indenSteenbok.
Kreeft, den 2 1 , op te 3 uur 38 min., onder te
22 min. Langste dag; Zomer begint.
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Dage»
der

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

Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

Bavius Voorda geboren ,
Ernst Casimir bij Roermond doodgeschot.
Einde van het eeuwig edict,
Will. III wordt Stadhouder van Holland,
ff. Bonifac. FestusHommius gest. te Leid.
Johannes Huss verbrand,
Monum. van Gijsb.Jac.ingew. te Bolsw.
Leeuwarden ingen. door Schouwenburg,
Bavius Voord.a gestorven ,
Willem ï vermoord ,
Balt. Bekker gestorven ,
Dood van Erasmus ,
G. Munster geb. te Leeuwarden ,
Joan Will. Friso verdr. bij den Moerdijk,
Eerste Staten Vergadering te Dordrecht,
Lieuwe Fons gestorven,
Hendrik Casimir gestorven ,
G-. Cammingha belegerd met Leeuw.
Hondsd. beg.T. Jonghamate Bolsw. gest.
Albrecht van Saksen komt in Friesland,
Zaïtbommel doordeFranschen ingenomen
Albr. v. Saksen gehuld, d. Sneek en Bolsw.
J. de Witt wordt Raadspensionaris ,
Het Hof van Friesland ingesteld,
St. Jacobus. Bier-oproer te Leeuwarden,
Sicco Liauckama gestorven,
Felle brand te Leeuwarden ,
Robespierre geguillotineerd ,
Inwijding der Akademie van Franeker ,
Prins Willem II belegert Amsterdam,
Vrede te Breda ,

1729
1632
1672
1672
1642
1115
1823
1498
1799
1584
1698
1536
1614
1711
1472
1500
1640
1399
1479
1499
1672
1499
1453
1499
1487
1553
1842
1794
1585
1650
1667

K. zondag den 7,'s voormiddags H u u r 14 min. in den Ram.
M. maandag den I S , 's namidd. 2 uur 47 min. in de Kreeft.
K. maandag den 22 , 's avonds 9 uur 36 min. in den Schorp.
M. maandag den 29 , 's namidd. 2 uur 57 m. in denWaterm.
n in den Leeuw, den 22, op te 4 uur 2 min., onder

te 7 uur 38 min. Hondsdagen beginnen den 19.
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Dagen
der Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

Maand.
)onderdag J. van Heemstede slotvoogd te Stavoren , 1409

Vrijdag Hert. Albrecht v. Saxen komt op hét Bildt, 1499
aturdag Graaf W.F. van Nassau stadh. van Friesl. 1640

Zondag Joan Willem Friso geboren, 1687
Æaandag Slag bij Doggersbank, 1781
lingsdag Tjerk Hiddes geboren te Sexbierum, 1622
Voensdag Willem Frederik gestorven, 1613
Jonderdag Batavia gaat aan Engeland over, 1811
^rijdag H. Laurent5. M.Lijcklama àNijeholt gest. 1625

Zaturdag ïractaat met Spanje , 1816
Zondag De Ruiter wordt admiraal, 1663
tfaandag Huldiging van Hertog Albrecht v. Beijeren,l 398
Mngsdag Tractaat met Engeland , 1814

Woensdag Veldslag van S'. Denis, 1678
)onderdag MariaHemelv. Dr. J. VitringaCoulongest. 1843

Vrijdag C. Schotanus à Steringa geb. te Schingen, 1603
Zaturdag Joh.Bonga komt met de Geuzen inFriesl. 1572
Zondag Slag op de Menaldumer Mieden, 1397
Maandag Hartjesdag. Verbond der 7 Provinciën, 1651
Dingsdag Beeldstormerij te Antwerpen, 1566
Woensdag Zeeslag bij Kijkduin, 1673
Donderdag J. Jongama verslagen bij Schoterzijl, 1397
Vrijdag Inwijding der Akademie te Groningen, 1614
Zaturdag St.Bartholom. WillenI.Kon.derNed.geb. 1772
Zondag Dood van Nomsz, 1803
Maandag Heldendood van Douwe Aukes, 1652
Dingsdag Bombardement van Algiers, 1816
Woensdag Ede Douwes-huis te Eernsum verbrand, 1516
Donderdag Gevecht bij Schoterzijl, 1396
Vrijdag Willem de V. te Leeuwarden, 1777
Zaturdag Willem de III. neemt Bingch , 1675
K. dingsdag den 6, 's morgens 3 uur 50 min. in de Stier.

. M. woensdag den 14, 's morg. 2 uur 55 min. in de Leeuw.
K. woensdag den 2 1 , 's morg. 2 uur 39 min. in de Schutt.
M. woensdag den 28, 's morg. 0 uur 57 min. in de Visschen.

m in de Maagd, den 22, op te 4 uur 57 min., onder
te 7 uur 3 min. Hondsdoqen einaiam den 19.
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Dagen
der

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

Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

Willem de IV. geboren te Leeuwarden , 1711
0 . Z. van Haren gestorven te Wolvega, 1779
Verbond tusschen Engeland en de Staten, 1689
Boeren oproer te Leuven , 1790
Rinze Koopmans gestorven , 1826
Beeldenstorm te Leeuwarden, 1566
Dood van Rombout Hoogerbeets, 1625
Maria Geboorte. Herm.Cannegietergest. 1804
Mon.v.Baljée inhetSt. Wccsh. te Leeuw. 1835
Graaf Jan I. gestorven te Haarlem , 1299
Zeeslag bij Hinlopen , 1491
Dood van Jacob Gats , 1660
Felle brand te Sneek, 1456
Kruisverh, Wigle v. Aytta in hechten, gen. 1576
Jelmer Sijtzama-huis teWarns belegerd, 1494
F.Sjaerda-huisteAbb.d.D.T.Hettingav. 1490
Ger. Agricola gestorven te Franeker, 1598
Quatertemper. Dood van Anton. v. d. Goes, 1684
Will. Lodcwijk slaat Verdugo bij Tolbert, 1593
Quatert. Sicco van Goslinga gestorven, 1731
Quatert. Huid. v. Willeml.aisKon.v.Ned. 1815
Aleid van Poelgeest vermoord, 1390
Burg Wijbe Sakes te Leeuw, onthoofd, 1516
Dood van Janus Secundus , 1536
Ev. Wassenbergli geboren te Lekkum, 1742
Stavoren door de Friezen overrompeld, 1421
J. P. vanderBildtgeb. te Vrouwen-paroch. 1709
G. van Burmania gestorven te Ferwerd, 1602
St.Michiel. De Zweetende ziekte te Anlw. 1529
Groote watervloed in Holland, 1514

K. woensdag den 4, 's avonds 10 uur 7 min. in de Tweeling,
M. donderd. den 12, 's namidd. 1 uur 40 min. in de Maagd.
K. donderd. den 19, 'smorg. 8 uur 16 min. in de Schutter.
M. donderd, den 26, 's namidd. 1 uur 37 min. in de Ram.
'on in de Weegschaal, den 22, op en onder te 6 uur.

Nachtevening; Herfst begint.
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OVTOXtJEH, WIJJOIAAND.

Maand.

Dingsdag
Woensdag
donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Waandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
K. vrijdag
M. vrijdag
K.vrijdag <
M. zaturdaj
Zon in den

Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

Juw Jongama bemagtigt Bolsward,
Bolsward wordt Bourgondisch,
Fenna Mastenbroek gestorven te Sneek \
B. Eisma v. d. Bildt geb. te Francker,
B. Schotanus gestorven te Leiden ,
Yederlaag der Engelschen in Noordholland
Kon. Will. ï doet afst. van den Ned. troon
Douwe Galama onthoofd te Franeker ,
Oproer te Leeuwarden ,
St. Victor. P. Brantsma geb. teDokkum,
De Sneekers bij Barra-huis verslagen,
Dood van E. A. Borger,
E. Epkema geboren te Wirdum,
Will. Fred. stadh. v. Friesl. kwetst zich,
Fred. Louisa Wilhelm, te 'sGravenh. gest.
Graaf Willem Lodewijk wordt stadhouder
Albrecht van Saksen vertrektuitFriesIand
Slag bij Leipzig,
Bar. v. Sijtzama aanv. zijne funct. als Gouv.
B. G. Fumerius geboren te Leeuwarden,
Willem Fred. gestorven,
Willem IV gestorven te 's Gravenhage,
Hans van Wijckel gestorven,
De vrede te Aken geteekend,
Gr. Willem van Roggendorf komt in Friesl
De Friez. doen staande den eed aan Philips
Slag van Turnhout,

1494
1523
1826
1753
1652
1799
1840
1501
1578
1751
1492
1820
1759
1664
1819
1584
1499
1813
1840
1542
1664
17M
1659
1748
1517
1555
1789

Sim. en Jud. Groote Pier gestorven te Sneek 1520
Aartshert. Matth. verlaat de Nederl.
Eerste beleg van Leiden,
E. S. van Burmania geboren,

1581
1573
1698

den 4 , 's avonds 4 uur 55 min. in den Kreeft,
den 1 1 , 's avonds 11 uur 47 min. in de Weegsch.
en 18, 's namiddags 3 uur 39 min. in den Steenb.
ç den 26 , 's morgens 5 uur 28 min. in den Stier.

Schorpioen, den 22, op te 7 uur 3 min.,
onder te 4 uw 57 min.
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Vagen
der

Maand.

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

K.. zondag d
VLzond.d.1
K. zon dage
M. maand.d
on in den

Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

A He Heilig. PrinsMaurits wordt Stadhoud. 1585
A Ue Zielen. P. Winsemius gest. teFraneker 1644
D. Hamerster geboren, ' 1689
Hevige storm in Friesland, 1519
Anna Maria Schuurman geboren, 1607
Cijnthia Lenige geboren te Makkum, 1755
St. Willébrordus. Watervloed in Friesland, 793
Zeeslag in de Sond, 16S8
Sixt Amama gestorven te Franeker, 1629
Eerste Trekschuit tussch. Gron. en Leeuw.1655
St. Martinm. Doeke Martena gestorven, 1605
Een Russisch fregat strandt bij Ameland, 1838
Het Blokhuis te Leeuwarden afgebrand, 1754
Willem III geboren, 1650
De Kozakken te Leeuwarden, 1813
G. Mockema en J. Herjuwsma onthoofd, 1512
J. H. Nieuwold geboren te Gerkesklooster,1737
Groote overstrooming bij Dordrecht, 1421
Dood van den Prins van Waldeck, 1692
J. van Broekhuizen geboren te Amsterdam, 1694
Stormvloed in Friesland, 1776
Graaf Jan van Nassau geboren, 1535
De Franschen verlaten Utrecht, 1673
De Gelderschen bemagtigen Sneek , 1514
Inneming van Diest, 1703
De Gelderschen nemen Bolsward in , 1514
Intogt van Koning Willem II te Amslerdam,1840
Inhuldiging van Willem II te Amsterdam ,1840
P. Mol geboren te Sneek, 1596
St.Andreas. Komst van WillemI in Nederl. 1813

en 3 , 's morgens 10 uur 43 min. in den Leeuw.
)'s morg. 10 uur 0 m. in den Schorp.Zon-Ekl.onz.
én 17, 's morgens 1 uur 54 min. in deVisschen.
.2S,'s morg.0 u. 6 m. in d.Twcel. Maan-Ekl.zigtb.
Schutter, den 2 1 , op te 7 uur 58 min.,

onder te 4 uur 2 min.
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Dagen
der

Maand.
Zondag
laandag
Mngsdag

Woensdag
)onderdag

Vrijdag
/aturdag
Zondag
Maandag
îingsdag
Woensdag
donderdag

Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
3ingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag

Feestdagen en Geschiedkundige Herinneringen.

Verste Adv. Moordd.Spanjaard. teNaard. 1572
Willem van Oranje Souverein Vorst, 1813
3v. Wassenbergh , gestorven teFraneker, 1826
S. G. Juckema van Burmania gestorven, 1720
3ood van Jan de III. van Braband, 1355
St. Nicolaas. Koning Willem II. geboren ,1792
?. J. Uijlenbroek geboren, 1748
Tw. Advent. Storm en watervl. in Vriesl. 1703
S. Beijma verbrandt Ege Aylva-huis , 1485
Tromps vierde Zeeslag, 1652
jroote Pier neemt een koggeschip, 1515
flertog Albrecht van Beijeren gestorven, 1404
Foeke Sjoerds gestorven te Oosternijkerk, 1770
Doorbr. tusschen Stavoren enEnkhuizen, 1285
Berde Adv. Dood v.Marnixv.S'. Aldegonde, 1598
3prigting van het Koningrijk derNederl. 1814
Vertrek van Leicester, * 1587
Quatertemper. Pieter Stinstra gestorven, 1819
Ubbo Emmius gestorven , 1625
Quatert. Johan Maurits van Nassau gest. 1679
Quatert. Geweldige overstroom, in Friesl. 806
Vierde Adv. Verdrag van JsGravenhage, 1718
Dood van J. F. Gronovius, 1671
Ernst Casimir geboren , 1573
Christus Geboorte. Kersvloed , 1717
Tweede Kersdag. Kersvloed, 1277
H. Joh.Evang. Dood v. Gr. Dirk III. v.Holl. 1039
Inwijding van het Athenæum teFraneker, 1815
Bonga te Vilvoorden onthoofd, 1568
Aanslag van Juw Jongema op Leeuwarden, 1496
Herman Boerhave geboren te Voorhout, 1668

K. dingsdag den 3 , 's morgens 2 uur 31 min. in de Maagd.
M. maand. d. 9, 'sav. 8uur36m.ind.Schutt. Zon-Ekl.onz.
K. maandag den 16,'snamidd. 3uur45min. indeVisschen.
M. dingsdag den 24, ''s avonds 8 uur 14 min. in de Kreeft.

m in den Steeriboh, Hen 2 1 , op te 8 uur 22 min., onder
te 3 uur 38 min. Kortste dag; Winter legint.



JAARMARKTEN EN KERMISSEN,

IN DE PROVINCIE

FRIESLAND.

ÂUkrum, 6 Augustus jaarmarkt.
Anjum , 10 Augustus j .
Anna (St.) Parochie, 21 Mei, j . paardem. en beestemarkt.
Ärum , 26 Mei j .
Baard , 6 Augustus j .
Balli, 3 April j . — 6 November b.
Ballum, 24 Junij j .
Beetgum , 20 October j .
Beetsterswaag , 1 Mei j . p. en b. — 2 Oct. j . p. b. en v.
BerWkum , 27 en 28 April j . p. en b. — 10 Oct. p. en b .
Bergum, 13 Mei j . — 16 September j . p. en b.
Blesse , 21 Mei j . p. en b. — 1 October p. en b.
Bolsward, 25 April b . — 24 Aug. j . — 26 Aug. p. —

31 Oct, b.
Bozurn, 24 Augustus j .
Buitenpost, 7 Augustusj. en p. — 7 , 14 en 21 Nov. b.
Dolikum , 6 Mei b. — 10 Junij j . — 11 No r. b.
Dragten, 29 Mei j . en b. — 30 Mei p. — • 30 Oct. j . —

3i Oct. p.
Drogeham , 7 Mei b. — 25 September b. en p.
Dronrijp , 1 Mei b . — 29 Junij j .
Eernsum , 18 Augustus j .
Ferwerd, 9 Mei j .
Ferwoude, 2 Junij j .
Franeher, 11 Mei b. 24 Julij j . — 21 October varkens-

markt. — 4 , 11 en 18 November b.
B



Gaast, 18 Augustus j .
Gorredijk, 6 Mei j , — 28 October j .
Grouw, 17 Octobcr b.
Hallum, 7 November j .
Harig, 2 Junij j .
Harlingcn, 24 Junij j . — i l November vark. en b,
Hceg, 16 October j .
Heerenveen, 27 April , 4 , 11 en 18 Mei b . , 26 Mei

j . — 27 Junij b. — 18 Julij b. vark. schapen en p. —
15 Aug., 19 September, 2 , 9 en 16 November b.

Hemelum , 26 Mei j .
Hindelopen, 5 Mei 22 October b .

'Hollum, 10 September j . p. en veulm.
Holwerd , 13 en 14 September b. en p. — IS Sept. f.
Huins, 11 Augustus j .
Hiiisum , 27 Mei j .
Hijlaard, 17 Augustus j .
Jacóbi (Si.) Parochie, 28 Julij j .
Johannisga, (St.) 27 Mei j .
Jorwerd , 20 September j .
Joure , 23 Mei j . en ieder maandag in Mei b. — 26 Sept.

b. — 27 Septemb. p. — ieder maandag in October en
Nov. p. b. en varkensm.

Kimsiverd, 11 Augustus j
Kollum , 10, en 11 April j . en p. —29 April veem. —

4 , 11 en 18 November b.
Koudum, 10 Mei veem. — 28 Mei j . — 24 Oct. veem.
Kubaard, 3 Junij j .
Langweer , 29 Augustus j .
Leeuwarden 23 en 24 April p. — iO Julij j . — 12 Sept. p.



Lemmer, 24 April b,. — 17 Junij j . — 16 Oct. b ,
Lioessens , 9 December j .
Uppenhuizen, 27 Mei j . en b. — 1 October b.
MakMnga, 7 Mei en 19 September b.
Malilium , 2 Junij j .
Mantgum, 3 Augustus j .
Marssum , 7 Mei b. — 8 September j .
Menaldum , 10 Augustus j .
Midlum , 9 April j .
Minnertsga , 6 September j .
Molltwerum , 9 April j .
Munnekeburen, 15 November b.
Nes , 26 Mei j .
Nes en Ballum, 24 Junij j .
Nikolaasga, (St.) 2 Junij j .
Noordwolde 28 Augustus j . en p.
Oldelerlioop , 17 Mei j . en 4 September b. en p.
Oldeboorn , 2 Junij j .
Oldemirdum, 13 April en 16 Junij j . .
OosterMerum , 25 Junij j .
Oosterlittens , 3 September j .
Oostermeer , 17 Junij j . — 23 September b. en p.
Oosterwierum , 11 en 12 Junij p.
Oosterwolde, 14 Mei en 2 September b.
Oosterzee, 17 Julij p.
Ootmarsum , 11 December j .
Oude Bildtzijl, 4 Augustus j .
Oude Schoot, S April en 27 Mei p. b . '
Parrega , 26 Mei j .
Pingjum, 5 Mei j .

B 2
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Poppingawier, 29 September j .
Rauwerd, 4 September j .
Rien, 28 en 29 Augustus p.
Rinsumayecst , 6 September j .
Roordahuizen , 2 September j .
Rottevalle 8 Mei j . en b.
Schiermonnikoog ,26 Mei j .
Sloten, 19 September j .
Slijkenburg , 9 April j .
Sneek, 7 Mei b. — 13 Augustus j . — 29 October b.
Sondel , 28 Julij j .
Stavoren, 5 October j .
Steggerden , 25 April j . p. en b. — 15 Aug. j . en p .
Stiens, 1 Mei j . p. en b.
Surhuisterveen , 21 Mei en 23 October j .
Surig . 31 Maart j .
Terhorne , 29 Augustus j .
Ternaard , 24 Augustus j .
Tjum , 4 Mei b.
Tjummarum , 28 Mei j .
Veenwouden, 6 Mei en 28 October j .
Vrouweribuurt, 18 Augustus b.
Warm, 24 Junij j .
Warrega , 27 Mei j .
Weiâum, 15 Augustus j .
Wierum , 1 Juîij j .
Wildemarltt , 4 Mei b. — 11 Mei p. - - la Aug. j . en b.
Winsum , 26 en 27 Mei j .
Wirdum, 13 Augustus j .
Witmarsum , 7 Mei b. — 4 Augustus j . "
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Wolvega, 8 Mei j . — 17 Sept. j . en p. — 17 Oct. b.
Wornmels, 2 September j .
Worliwm , 8 Mei b. — 8 September p.
Woudsend , 9 October j .
Wijcltel, 27 Mei j .
¥lst, 27 Mei en 26 October j .

o B » m
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 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 en te 9 ure.
Van den 1 December tot den 1 Maart alleen des mor-
gens te 9 ure; doch des donderdags namiddags ook te
4 ure en des vrijdags morgens te 3 ure.

Van Leeuwarden naar FraneTser, des morgens te k en
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9 ure , des namiddags te 1 ea i 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 Ie 5 en 8 uur , des voor-
middags te 11 en des namdddags te ö 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 ; «n des vrijdags morgens ook te 5 ure.

Van Leeuwarden naar Sneeft , des morgens te 4 en 9 ,
des namiddags te 1 en 4 ure. Van den 1 December lot
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 Sneeft 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 Franelier, 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 namid-
dags te 1 en des avonds te 5 ure , en des maandags
morgens te 8 in plaats van te 7 ure.

Van Harlingen naar DolcJcurn , des morgens te 9 ure.
Van DoKkum naar Harlingen , des morgens te 8 ure.
Van Bolsward naar WorMm, 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 Februarij 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 Worliwm naar BoUwarâ , 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 Februari] des namid-
dags te i en vrijdags bovendien des avonds te 5 u re ,
alsmede het geheele jaar des morgens te 6 en 10 ; doch
des donderdags te 6 en 8 ure.

Van Workum, naar Maldtum, alle dagen , des namid-
dags te 2 u re , 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 5 en 7 ure , des donderdags morgens te 9 ure.

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

Van Dolilium 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 door des morgens om S en vrijdags 4 en 6 ure.

Van Doklium naar Kollum , van den I 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 u re , behalve zondags.

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

Van DoTikwm naar Slrobos, 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 ei» 9 , en des namiddags te 1
ure ; van den 1 November tot den 1 Maart des morgens
te 9 en des nademiddags te 1 ure.



Van Strobos naar Dokkum, in Maart des morgens te
10, des middags te 12 en des avonds te 5 ure ; van den
i 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 Oclober 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
den 1 Maart des morgens te 8 , des middags te 12 en
des namiddags te 4 ure ; van den 1 Maart tot den 1 April
des morg. te 4 en 8 , des middags te 12 en des namidd.
te 4 ure; van den 1 April tot den 1 Sept. des morgens
te 4 , 8 en 11 , 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 der 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.
v AMerwoude op de Nieuweburen, letter K, no. 195, vrij-

dag te 12 uur.
Alikrum op de Tuinen, A 191 , vrijdag 12 uur.
Amsterdam aan den steiger bij de ïuinsterpoort brug ,

woensdag en zaturdag ; van St. Nicolaas tot St. Pieter
alleen zaturdags,
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Anjum bij de Hoeksterspoort , A 89 , vrijdag 11 uur.
, Anna Parochie (SÊ.) op de Kelders, H 29 , vrijdag 1 | uur.
Appelscha op de Tuinen B 84 , donderdag 12 uur.
Augustinusga op de Tuinen , A 248 , vrijdag 12 uur.
Augsbuur met k'oUum.
Baard bij de Deinumer Zuipmarlit , F 25 , vrijdag 2 uur,
Bakkeveen op de Tuinen , A. 2i3 , vrijdag 12 uur.
Balk over de Kelders , C. 15 , vrijdag 11 uur.
Bartlchiem 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.
Beetgumermolen op de breedzijde van de Nieuwestad , E

4 2 , 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.
Berlikum bij de Wæze , G 283, dingsd. te 1 en vrijd. 2 uur.
Birdaard bij de Waag, vrijdag 1 | uur.
Birdaard aan de Wanstoerderzijde bij de Waag , vrijd. 1 uur.
Blessum op de Vleeschmarkt , F. 17 , vrijdag 2 uur.
Blija bij de Amelandspijp, K. 9 , vrijdag 1 uur.
Boornbergum met SmaUenie.
Bozum op de breedzijde van de Nieuwcstad, E 11 , vrij-

dag 1 uur.
Boœum 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.

s Britsum op de Vleeschmarkt, F. 5 vrijdag 1 uur.
Buitenpost bij de Saeramentsstraat, K. 18, vrijdag 12 uur.,
Burum aan de Nieuwe Kaai bij de Tuinsterpoort , vrijdag

12 uur.
Dantumawoude bij de dubbele Pijp , A 78 , vrijdag. 12 uur.

, Deersum bij de Deinumer Zuipmarkt , F 27 , vrijdag 1 uur.
Deinum op de breedzijde van de Nieuwestad, E 3 1 , vrij-

dag 2 uur.
Donkerbroek, met Appelscha.
Dragten op de Tuinen , B 67 , dingsd, 11 en vrijd. 12 uur.
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Driesum aan de dubbele Pijp, A 67 , vrijdag 12 uur.
Drogeham voor de Sacramentssraat, I 332 , vrijdag 12 uur.
Bronrijp 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.
Egutn , met Idaard.
Elslo met Gorredijk.
Engelum op de Nieuwestad, E 20, vrijdag 1 uur.
Engwierwm tussehen de dubbele Pijp en lioeksterpoort,

vrijdag 12 uur.
EnJchuizen op het groot Schavenek , nu en dan ; doch

goederen kunnen met Ylst verzonden worden.
Ferwerd bij de dubbele Pijp, A 7 2 , dinsgdag 12 en

vrijdag 1 uur.
FinTcum bij de Amelandspijp , K. 1 0 , vrijdag 12 uur.
Follegaarstefbrug met Lemmer.
Franjeturen met Engelum.
Garijp op de Tuinen , A 244 , vrijdag 1 uur.
G-enwin over de Kelders , G 11 , vrijdag 2 uur.
Giekerlt 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.
HaUumer-heereweg én Hallumer-lioelc bij de Vischmarkt,

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

Hoeksterpoort, R 177 , vrijdag 12 uur.
Harclegarijp bij de Vischmarkt, A 266 , vrijdag 12 uur.
Haslierhorne met Joure.
HaulcriDijlt met Bqltlteveen,
Heig op de Wæze . C 274 , vrijdag 11 uur.
Heerenveen op de Tuinen, maandag 10 en dingsdag, don-

derdag en vrijdag 12 uur.
Stommerts met Heeg-,
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Huis ter Noord bij de Meclbrug , Â 2S8 , vrijdag 12 uur.
Hijlaard op de Nieuwcstad , E 18 , vrijdag 2 uur.
Hindelopen met Stavoren op de Tweebaksmarkt, C 67 ,

vrijdag 12 uur.
\ Holwerdhij de dubbele Pijp, K 6, dingsdag en vrijd. 12 uur.
i Hogebeintum bij de dubbele Pijp, A 7 0 , vrijdag 1 uur.

Hoornbrug met Dronrijp.
. Huins op de Nieuwestad , E 31 , vrijdag 2 uur.
•> Hijum over de Koornmarkt , B 14 , vrijdag 12 uur.

Idaard op de Wæze, D 4 3 , vrijdag 1 uur.
Idskenhuizen met Langweer.
Ieslum met Genum.

» Jacobi Parochie (St.) op de Kelders , 1 1 3 5 , vrijdag 1 uur.
i Janum met Genum.

Jansga [St.) met Heerenveen.
, Jellum op de Nieivwestad, E 47 , vrijdag 2 uur.
H Jelsum bij de Tontjepijp , G 2 , vrijdag 12 uur.
, Jorwerd op de Nieuwestad , E 35 , vrijdag 3 uur.

Jowre op de Tuinen, B 85 , dingsdag 11 en vrijdag 12 uur ;
van den 6 December tot den 5 Maart alleen vrijdags.

Jouseiiburen bij de Brol, B 2 7 , 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.
Kollummerswaag met Westeinde.
Kooten en Kootstertille met Drogeham.

-• Kornjum op de Kelders , H 3 3 , vrijdag 12 uur.
Kortehem met Hindelopen.
Korte- en Langezwaag met Gorredijk.
Koudum met Hindelopen.
Langweer bij de Paardepijp , D 48 , vrijdag 11 uur.
Leije bij de Vischmarkt , 1 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 Februarij alleen vrijdags.

Lichtaard met Blija.
Lioessens bij de Hoeksterpoort, vrijdag 11 uur.
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Lippenhuigen met Gorrcdijic.
ZfUcens met Minnertsga.
JLutlieicolde met Kollum.
Lutkewierum met Uien.
Makkinga met Appelscha of Gorredijk.
Makkum 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 28, vrijdag 1 uur.
Marssum op de Nieuwestad , E 49 , woensdag 1 en vrjj-

dag 2 uur.
Menaldum op de Nieuwestad, E 33 , dingsdag en vrij-

dag 1§ uur.
Metzlawier bij de Hoeksterpoort, K 176, vrijdag 11 uur.
Mildam met Heerenveen.
Minnertsga bij de Brol , C 17 , vrijdag 12 uur.
Morra bij de Hoeksterpoort, A 65 , vrijdag 11 uur.
Munneliezijl met Burum.
Murmerwoude met Akkerwoude.
Nes Terhorne met Akkrum.
Nikoïaasga (St.) met Langweer.
Niemce Bildtdijk bij de Koornmarkt, I 10 , vrijd. 12 uur.
Nieuwe Bildtzijl bij de Koornmarkt, I 4 , vrijdag 12 uur.
Noordwolde met Gorredijlc.
Noordend bij Wijtgaard op de Wæze , D 44 , vrijdag 1

uur.
Nijkerk bij de Hoeksterpoort, A 1 1 , . vrijdatç 11 uur.
Nijewier bij de Hoeksterpoort, niet geregeld.
Oenkerk bij de Meelbrug , A. 260, dingsdag 12 en vrij-

dag 1 uur.
Oldcberkoop met Gorredijk.
Oldeboorn op de Tuinen, B 8 1 , vrijdag 12 uur.
Otterterp met Smallenie.
Ontanli met Vartlehiem.

, Oosterend op de Yleeschmarkt, F 10 , vrijdag 3 uur.
Oosterlittens op de Deinumer Zuipmarkt , F 24 , vrijdag

1 uur; van December tot Maart, wanneer er geen
Bolswarder schip vaart, 4 uur.
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Oostermeer op de Tuinen , A 245 , vrijdag 12 uur.
Oosterwierum op de Nieuwestad, E 12 , vrijdag 1§ uur.
Oosterwoldc met Appelscha of Gorredijli.
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 Biltdijk onder St. Anna over de Korenmarkt , B

17 , vrijdag 12 uur.
Oude Biltzijl bij de Korenmarkt, B 5 , vrijdag 12 uur.
Oudelterk bij de Amelandspijp , A 80 , dingsdag 12 en vrij-

dag 2 uur.
Oudwoude met Huis ter Noord,
Parrega met Worhum.
Pietersbierum met Sexbierum.
Poppingawier op de Vleeschmarkt bij de Langepijp , F

7 , vrijdag 1 uur.
Raard in Westdongeradcel op de Nicuweburcn , K 184 ,

vrijdag 2 uur.
Raard of Rauwerd over de Waag , G i l , vrijdag 1 uur.
Rien op de Vleeschmarkt, F 12 , 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 naar

Haarlem , Leijden, 'sHage, Delft, Gouda , Dordrecht.
Schiedam , enz.

Rottevalle op de Tuinen , A 220 , vrijdag 12 uur.
Rijperlierlt op de Nieuweburen , K 186 , vrijdag 1 uur.
Scharnegoutum met Sneele.
Scltoot met Heerenveen.
Sexbierum op groot Schavenek, E 86, vrijd. namidd. 2 uur.
Sloten over de Kelders, C 14, vrijdag 11 uur.
Smallenie op de Tuinen , B 6 5 , dingsdag en vrijdag

12 uur.
Stavoren met Hindeloopen.
Stiens bij de Amelandspijp , K. 11 , dingsdag en vrijd. 2 uur.
Stroobos op het Vliet , L 61 , vrijdag 12 uur.
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Suameer op de Tuinen bij de Meelbrug, A 255 , vrij-
dag1 12 uur.

Suawoude op de Turfmarkt, B 63 , vrijdag 1 uur.
Surhuisterveen op de Tuinen , Â 251 , vrijdag 12 uur.

* Surhuizum met Augusünusga.
Sunchum op de Wæze , D 44 , vrijdag 2 uur.
Taelîczijl met Sloten.
Terhorne met Akkrum.
Ternaard bij de Hoeksterpoort, A 54-, vrijdag 12 uur.
Teroele met Langweer.
Tersool op de Vleeschmarkt, F . 4 , vrijdag 1 uur.
Tietjerlc met Haräegarijp.
Tjerlîgaast met Sloten.
Tjummarum 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.
Ureterp met Balikeveen.
Talom bij de Meelbrug, A. 239 , vrijdag 12 uur.
Veenkloostcr met Huis ter Noord.

, Veenwouden bij de Amelandspijp , A 90 , vrijdag 12 uur.
. Veenwoudstcrwal bij de Amelandspijp , A 9 1 , vrijd. 12 uur.
, Visvliet met Burum.
, Yrouweribuurt o v e r d e K o o r n m a r k t , 1 8 , v r i j d a g 1 2 u u r .
. 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 91 , dingsdag en vrijdag 1 uur.

* Weidum op de Nieuwestad , E 29, dingsd. en vrijd. 2 uur.
Welle met Heerenveen.

- Westergcest met Huis ter Noord.
.Westeinde bij de Amelandspijp, K 16 , vrijdag 12 uur.

N Wier op de Deinumer Zuipmarlit, F 29 , vrijdag 12 uur.
, Wierum tusschen de Yischmarkt en Amelandspijp , A 263 ;

vrijdag 12 uur.
• Winsum op de Nieuwestad, E 22 , vrijdag 2 uur.
* Wirdum op de Wæze, G 2 5 , vrijdag 1 uur.
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Wolvega op de Wæze, D 4 0 , vrijdag 11 uur.
Wommels op de Deinumer Zuipmarkt, F 2 2 , vrijdag

3 uur.
Workum bij de Kettingbrug , G 4 , vrijdag 12 uur.
Woudsend bij de Brol, G 22 , vrijdag 11 uur.
Wijckel met Sloten.
Wijns met Bartlehiem.
Wijtgaard op de Wæze, D 41 , 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 2 2 ,

vrijdag 12 uur.
Zwartveen met Groningen.
Zioolle aan de nieuwe Kaai bij de Tuinsterpoort vrijdag

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

Joure alle morg. 8uur ; neemt vrijd. mede naar Hecrcnvecn.
Lemmer vrijdag morgen te 10 uur.
Maltlium alle morgens te 8 en en middags te 2 uur.

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

veertien dagen.
Sneeh donderdag namiddag 4 uur.

Van Franeker op
SneeJi, alle morgens 10 uur.

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

ber tot den 12 Februarij, alsdan driemaal in de week,
des dingsdags, donderdags en zaturdags, zijnde de uren
van afvaren de volgende :
van tïen 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 5 | 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 4§ uur.

16 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.

Bolsward maandags, -woensdags en zaturdags te 11 uur.
Groningen om de veertien dagen , donderdags middags

12 uur.
Malcltum woensdags te 12 en zaturdags te 11 uur.
Workum woensdags te 11 uur,
Achlum woensdags te 1 uur.
Arum woensdags 1 uur.
Kimsicerd woensdags te 1 uur.
Minnertsga woensdags te 1 uur.
Oosterbierum woensdags te 1 uur.
Pictersbierum woensdags te 1 uur.
Pingjum woensdags te 1 uur.
Sexbürum woensdags te 1 uur.
Tjummarum woensdags te 1 uur.

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

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

Van Hindelopen op
Amsterdam vrijdags 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
Februarij dingsdags , donderdags en zaturdags.

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

Groningen zondags , dingsdags , donderdags en zaturdags,
terstond na de aankomst van den Beurtman op Am-
sterdam ; doch van den 12 November tot den 12 Fe-
bruarij zondags niet.

Worlium dingsdag 10 uur.
Van Sneck op

Amsterdam dingsdag , donderdags en zaturdags avonds 10
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uur; van St. Nicolaas tot Kerstijd dingsdags en zatur-
dags en van Kerstijd, tot 15 Februari] alleen dingsdag.

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

DoJiJtum woensdags morgens met het opengaan der poort.
Enkhuizen 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 November tot den 15 Februarij des
dingsdags , donderdags en zaturdags.

Joure des morgens 8 en des namiddags 2 uur.
Kuinder en Blokzijl dingsdags middags 12 uur.
Langweer 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 voormiddsgs,. ._,. ..
Dragten » ' • . • . • -
Gorredijli »
Heeg »
Heerenveen »
Hindelopen »
Koudum »
Makleum » . ~"
Sloten »
Stavoren »

Van Stavoren op . • ' , . .
Amsterdam vrijdags morgens te 9 uu r en terug maandags

avonds.

C



Van Workum • op
Enkhuizen en Amsterdam dingsdags, vrijdags en zaturdags

9 uur; doch van den 4 December tot- den 1 Maart al-
leen vrijdags morgens 9 uur.

Leeuwarden donderdágs morgens 6 uur.
Balk vrijdags namiddags 2 uur en van Balk op Workum

vrijdags morgens 4- uur.
Hindelopen dingsdags, donderdágs en zaturdags des mor-

gens 8 uur en van Hindelopen op Workum maandags,
"woensdags en vrijdags morgens.

Joure woensdags middags 1 en vrijdags middags 12 uur,
en van de Joure op Workum dingsdags 'en zaturdags
10 uur.

Koudum maandags en vrijdags namiddags 2 uur en van
Koudum op Workum maandags en vrijdags morgens 7
uur.

Lemmer maandags middags 12 uur.
Sneek maandags en donderdágs middags 12 uur, van den

4 December tot den 1 Maart alleen maandags.
Gaast vrijdags voormiddags.
Hemelum »
Molkwerum »
Warns »

STOOIîllKT

van Harlingen naar Amsterdam.

I R I S 0 .

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

Van Amsterdam dingsdags, donderdágs en zaturdags.
De BARGE, in Correspondentie met de Stoomboot, ver-

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

W I L L E M IL

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

Fan de Lemmer, Sneek en Jotire.

WILLEM I EN Li. 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 Sneeft op Leeuwarden, almede
op nadere aankondigingen in de Couranten.

Postkantoor te Leeuwarden.

Het Kantoor in de Beijerstraat is dagelijks geopend;
voor het aanteekenen 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 Oostvriesland, gelijk mede
naar buitenlands, aan geene gedwongene frankering onder-
hevig , -wordt voor de laatstemaal geledigd des avonds te
9 | ure , en de Brievenbus geplaatst voor het 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 Franeker
moeten niet later dan des avonds 5 uren in de Brievenbus
aan het Postkantoor bezorgd worden.

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

Uren van aankomst en vertrek der

verschillende Posten.

De Hollandsche Post komt te Leeuwarden des avonds
ten 4J uur aan, en vertrekt van daar des avonds ten 10
ure, Irnsum ten l l f ure des avonds passerende en te
Heerenveen ten 1 ure des morgens aankomende , van waar
dezelve ten IJ ure verder gaat.

Van Leeuwarden naar Groningen ten ! OJ ure des avonds,
en aankomst ten 5 | ure des morgens; van Groningen naar
Leeuwarden ten 11 ure des morgens en aankomst ten 4§
des avonds.

Van Leeuwarden naar Dohlium ten 3 ure des morgens,
en aankomst, ten 7 ure; van Dokkum x\ant.rLeeuivarden
ten 5 ure des avonds en aankomst ten 9 Ure/

Van Leeuwarden naar Harlingen ten 5J ure des avonds,
passerende Franeker ten 6 ure, 55 minuten, en aanko-
mende te Ilarlingen ten 7 | ure; van Harlingen naar Leeu-
warden ten 6§ ure des avonds, passerende ten 7 ure, 20
minuten Franeker, en arriverende ten 9 ure te Leeu-r
warden. ..• .

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

Van Irnsum naar Sneek ten 3§ ure des nademiddags en
aankomst ten 5 | uur; van Sneek naar Irnsum ten 8 | ure
<les avonds, en aankomst ten 11§ ure.

Van Sneek naar Leeuwarden ten 5 ure des avonds, en
aankomst ten 9J ure; van Leeuwarden naar Sneek te 10§
ure des avonds, en aankomst ten 3 ure des morgens.

Van Sneek naar BoUward ten 3 | ure des morgens, 'en
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aankomst ten 6 ure , van Bolsward naar Sneek ten 2 ure
des avonds, en aankomst ten 4§ ure.

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

Van Heerenveen naar de Gorredijlt ten 4 ure des mor-
gens, en aankomst ten 7 ure; van Gorredijk naar Hee-
renveen ten 10§ 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 IO3 ure des morgens, en aankomende
ten 1 | ure des namiddags.

Van 't Huis ter Heide naar de Lemmer ten 4 | ure des
morgens, en aankomst ten 6 | ure, ván de Lemmer naar
't Huis ter Heide ten 8 | ure des morgens, en aankomst
ten 1 0 | 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 á 2 Genten
per vel, onder kruisbanden, in het Koningrijk verzonden
worden.

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

.Engeland,- 50 Centen.
Spanje, Portugal, 95 Centen.
Denemarken, Zweden, Noorwegen, 80 Centen.
Oostenrijk, Turkije, 50 Centen.
Oostenrijks Italië, aar. deze zijde van de rivier de Po,

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

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

5. De Brieven worden aan het Postkantoor niet uit-
gedeeld , maar door de brievenbestellers aan de huizen
rondgebragt, uitgezonderd die, welke aangeteekend of
aan cenige 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 eenig onderrigt verlangen of re-
clames ten aanzien van de dienst mogten hebben, kun-
nen zich vervoegen aan 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 % VraeMwagens en
Postboden.

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

Van Leeuwarden op Groningen voor het Logement de
Posthoorn bij E. van der Wal, Van den 1 April tot den
1 October des morgens te 'T, u re , van den 1 Maart tot den
i Mei des midd. te 12 uur; van den 1 Mei tot den 1
Sept. des namidd. te 3 uur , van den 1 Sep. tot den 1
Oct. 'smidd. te 12 uur , van den 1 Oct. tot den 1 April
des morgens te 9 uur.

Van Groningen op Leeuicarden, voor het Logement de
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Zwaan, bij M. E. VAN DIJK , van den 1 April tot den 1
October des morgens 6 uur, van den 1 Maart tot den 1
Mei des middags te 12 uur. van den 1 Mei tot den 1
September des namiddags te 3 uur , van den 1 Septem-
ber tot den 1 October des middags te 12 uur, van
den 1 October tot den 1 April des morgens 9 uur.

Van Leeuwarden op Sneeli, dingsdag morgens te 7 uur,
bij E. VAN DEU WAL in de Posthoom.

Van Sneek op Leeuwarden, dingsdags 's namiddags 3 uur,
bij G. DE RUITER bij de Oosterpoort. Vracht f 1.

Van Leeuwarden op Heerenvecn dingsdags en vrijdags
namiddags 4 uur.

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

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

PO8VBOBEK.

Voor de Grietenij Baarderadeel.

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

Voor Tietj' erksteradeel.

Naar Hardegarijp, Bergum, Suameer en Ganjp des
middags 1 uur, bij den Bakker FBANTZBN op de Tuinfen,
door dé 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 't Klein Wagentje
bij de Vronwenpoort, des namiddags 2 uur.
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Voor Leeuwarderadeel.

Naar Jelswm, Cornjum, Britsum, Stiens, Finkum en
Oude Leije alle dagen, des namiddags 2 uur in 't Klein
tWagentje bij de Vrouwenpoort. Neemt, bij gesloten wa-
er, ook vrachtgoederen mede.

Voor Menaldumadeel.

Engelum, Beetgumermolen, Beetgum, Dijksterhuizen en
Marssum, dingsdag en vrijdag 2 uur, in het Klein Wa-
gentje bij de Vrouwenpoort.

Voor Ferwerderadeel.

Feriverd en Halluwt alle dagen; des middags 1 uur,
bij P. MOKRA in de Gouden Wagen.

Van Dolilturn naar

Bornwerd, Foudgûm, Bratitgum, Waaœens, Holwerd,
Blija en het eiland Ameland; bijkans alle dagen; doch
vast des maandags, woensdags en zaturdags 3 uur, bij
PETRUS SDURMANS bij de Aalsümerpoort.

Nijewier, Nijlierli, Metslawier, Morra, Ee, Oostrùm,
Paesens, het eiland Schiermonnileoog en de Nieuwe Zijlen,
alle dagen, des morgens 8 uur, bij PETRUS SUDRMANS bij
de Aalsümerpoort.

Driezum, Damwoude, Akherwoude en Rinsumageest is
er álle dagen gelegenheid bij de Wed. MIÏIJEU, bij de
"Woudpoort, des morgens 9 uur.
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EENÏGE BIJZONDERHEDEN,

UIT DE

LEVENSGESCHIEDENIS

VAN

€ A S P A E BOBLED
Heer van Bi Hij.

JUe persoon, wiens naam aan het hoofd van dit
stukje geplaatst staat, is in meer dan een opzigt, voor
de geschiedenis van Friesland niet onbelangrijk. Hij was
Kolonel van een Regiment Waaien, ten dienste van den
Koning van Spanje, en ia het hevigste van den opstand
tegen dezen Vorst, in diens naam, Stadhouder van Fries-
land en Groningerland.

Hij zag in het jaar 1527 het eerste levenslicht, in
Portugal, en was een zoogbroeder van PHILIPS. Deze
omstandigheid zal hem waarschijnlijk, aan het hof Ie
Madrid, in kennis gebragt hebben met vele aanzienlijke
personen, waardoor hem de weg gebaand werd, tot on-
derscheiden ambten en waardigheden, zoo wel in het
staats- als in het krijgswezen. In beide betrekkingen

1 *



diende hij zijnen Koning getrouw, en onderscheidde zich
alzoo loffelijk. Onze voorouders schijnen hem, in liet
dagclijkschc leven, doorgaans met den naam van Kolonel
aangeduid te hebben, zonder zijnen doop, of geslachts-
naam te gebruiken.

De Landvoogdes had alles aangewend, vat in haar ver-
mogen -was, om de overkomst van den Hertog VAN ALBA
te verhinderen, welke bestemd was, om den opstand
in de Nederlanden te dempen, aangezien zij daarvan voor
de rust en de •welvaart der ingezetenen de ergste gevol-
gen vreesde, doch te vergeefs; zij zond eindelijk ROBLES
nog naar Madrid, in de hoop, dat zijn aanzien en
invloed, aldaar teweeg zouden brengen, dat ALBA in
Spanje terug bleef, doch deze zending van ROBLES miste
evenzeer deszelfs bedoeling als hare andere bemoeijingen,
welke allen vruchteloos afliepen. — ALBA. kwam daarop
met een leger van 18000 man, in de Nederlanden aan,
en deed zijnen intogt te Brussel op den 28 Augustus
1567. Zijne eerste daad hier te lande was de ont-
hoofding van de Graven VAN EGMOND en VAN HOORNS.

Zoo maakte ALBA dadelijk een begin, om volgens den
gegeven last, het vuur van den opstand iü bloed en tra-
nen te blusschen. De Gouvernante verliet daarna spoe-
dis ie Nederlanden, doch ROBLES bleef achter en begaf
zi in dienst van ALBA. De eerste krijgsverrigtingen,
" a welke hij deel nam, vielen voor op den 16 Julij
1568. Op dien dag werd Graaf LODEWIJK VAN NASSAU
te J<"\imingen, door den Hertog VAN ALBA geslagen.
Deze ederlaag was zoo groot, dat zijn volk gedood, of
ve joid, en zijn geschut en bagagie, door den vijand



veroverd werd. ~ LODEWIJK zelf bragt er ter naauwernoüd
het leven af, door over de Rivier de Eems te zwemmen,
en. zich alzoo door de vlugt te redden.

Door deze nederlaag verdween de hoop ,• welke men had
opgevat, om de kern van den opstand in Groningen te
vestigen. waartoe de nederlaag onder den Gvaaf VAN
ARENSBERG, en deszelfs dood op den 23 Mei van dat
zelfde jaar voorgevallen, aanleiding had gegeven. Ofschoon
de legermagt van Graaf LODEWIJK geheel verslagen en des-
zelfs overblijfselen verstrooid waren; terwijl hij zelf naar
Frankrijk vlugten moest, bleef echter de ontevredenheid
voortduren, en heerschte er eene groote wanorde in die
streken. Om deze weg te nemen, en allen tot onder-
werping en gehoorzaamheid aan PHILIPS te dwingen, zond
ALBA den Kolonel naar Groningen, alwaar hij de ont-
vangen bevelen gestreng uitvoerde, en onder anderen,
om zijn krijgsvolk te onderhouden, de burgerij wekelijks
1200 gulden afperste; in dien tijd eene groote soai.

In de daarop volgende jaren, vindt men den Kolonel
meermalen in Groningerland, doch het meest in Friesland.
T)e herhaalde onrustige bewegingen der Friezen, welke
meermalen ten onder gebragt, telkens het hoofd weder
opstaken, en de Spanjaarden vijandig aanvielen, g,aven
hiertoe aanleiding.

In het begin van zijn verblijf in deze gewesten, ras
hij slechts Lieutenant van STIERGES; maar daar deze st.jds
afwezig was, en er noodzakelijk een persoon bij ^e hand
diende te wezen, om op alles een wakend oog • hou-
den , werd hij zelf naderhand in diens plaats tc( Stad-
houder aangesteld, ..



Nadat de Watergeuzen , op den eeislen April van het
jaar 1372, den Briel hadden ingenomen, en daardoor den
grond gelegd voor de toekomstige vrijheid en onafhan-
kelijkheid van Nederland, raakten de gemoederen in
Friesland op nieuw in beweging, en staken velen aldaar
het hoofd stoutmoedig omhoog. Onderscheidene steden
onttrokken zich aan de heerschappij der Spanjaarden en
voegden zich aan de zijde van Oranje. Deze woelingen
haarden aan den Kolonel niet weinig onrust en zorgen
en gaven hem handen vol werks. Hij poogde Sneek
wel weder te winnen, maar dit mislukte hem, en hij
zoude ten tijde van den aanval op die stad, er het leven
bij hebben ingeschoten, indien het schot niet gemist had,
hetwelk op hem gelost werd. De togt naar Bolsward
mislukte insgelijks, en beide deze steden bleven destijds
nog aan.de zijde van den Prins. Stavoren en Franeher
gingen ook tot Oranje over, gelijk mede DoliUum en
het scheen, dat dit geheele gewest, het Spaansche juk,
eerlang zoude afwerpen en zich bij de Bondgenooten
voegen; Leeuwarden intusschen moet hiervan •worden uit-
gezonderd, alwaar de pogingen, ter omkanteling van het-
zelve , met name ook die van den voortreffelijken en moe-
digen DÜCO MAETENA, door het Spaanscbgezinde hof tel-
kens verijdeld werden, en waar het deszelfs gezag nog
langen tijd handhaafde.

ïntusschen nam de zaak der opstandelingen weldra eenen
ongunstigen keer. SCHOUV/ENBUIIÖ , de plaatsvervanger van
den Prins, handelde trouweloos; BRONKHOSST , «ijn Lieu-
tenant, werd door die van Sneek gevangen genomen, en
er heerschtc overal eene grootc wanorde, waardoor het



den Kolonel gemakkelijk gemaakt werd, om Friesland
onder de magt van PHILIPS terug te brengen, van welke
gelegenheid hij ook dadelijk gebruik maakte.

Bolsward, Sneek en Franelcer werden in genade aan-
genomen, maar Stavoren met moord, brand en plunde-
ring streng gestraft; doch het grootste ongeluk trof Dok-'
lium;~ de gruwelen aldaar gepleegd, hebben onze historie
schrijvers, aan deze gebeurtenis, den naam doen geven
van Waalscbe furie, gelijk zij naderhand den moord en de
plundering te Antwerpen, door de Spanjaarden, in hunne
geschriften, met den naam van Spaansche furie, hebben
te bock gesteld.

_ SCHOT ANUS van deze gebeurtenis te Dokkum sprekende,
zegt kortelijk van dezelve: dat de Waaien te Dokkum
eenen verschrikkelijken moord met elkander aanregten,
man noch vrouw, zuigelingen noch gebrekkigen werden
gespaard, zieken en kraamvrouwen, met de kinderen aan
de borsten, sleepten ze en jaagden ze van de bedden,
en uit de huizen, en bragten ze onbarmhartig en schan-
delijk om het leven. Het bloed tapte van de straten in
de Ee, en men meende dat de Kolonel destijds het
oogmerk zoude gehad hebben, om Doltkum geheel u i t te
roeijen.

Friesland alzoo tot onderwerping gebragt zijnde, had
de Kolonel de handen nu vrij en begaf zich vervolgens
met zijne Waaien onder het bevel van Bon FKEDERIK VAN
ALBA, naar de belegering van Haarlem. In deze bele-
gering bewees hij aan den Veldheer groote diensten, en
bragt er veel toe bij, om de stad te vermeesteren.

Na deze vermeestering had er eenc gebeurtenis plaats.



welke de Kolonel voor een waarschuwend voorteeken zouds
hebben kunnen houden van het lot, hetwelk hem eerlang
te wachten stond; want de Spaausche soldaten, 28 maan-
den soldij te vorderen hebbende, welke men nog aan
hen schuldig was, weigerden Don FREDERIK alle ge-
hoorzaamheid. Toen nu een regiment krijgsvolk gelast
werd de muitelingen op het lijf te vallen, gingen deze
op den grond zitten, en weigerden aan het gegeven be-
vel te voldoen. Hierop werd den Kolonel last gegeven,
om met zijne Waaien aan te rukken; maar deze dreveo
openlijk den spot daarmede, en toen het er op aan
kwam, laadden zij hunne geweren met zand en blie-
zen hunne lonten uit. In het jaar daaraan volgende,
namelijk in 1574, gaf zich de Kolonel alle moeite, om
Noord-Holland weder onder de magt van PHILIPS terug
te brengen; want sommige steden in dat gewest, be-
ijverden zich bijzonder voor de zaak der vrijheid, en
daar hunne havens zeer geschikt waren, om de heer-
schappij over de Zuiderzee te verkrijgen en de onrustige
gemoederen in Friesland in beweging te brengen, was
deze overmeestering eene zeer wenschelijke zaak voor den
Kolonel; doch die van Erikhuizen vooraf van de oog-
merken des vijands verwittigd zijnde, deden de kans mis-
lukken , dreven den Kolonel naar Stavoren terug en voer-
den zijne schepen, als eenen roemrijken buit in zege-
praal mede. Het eiland Vlieland werd nogtans op dezen
togt door den Kolonel bemagtigd, en, zoo groot was
zijne verbittering over de mislukte onderneming, dat hij
het geheele eiland, door zijne benden deed uitplunderen
en daarna in brand steken.
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Ofschoon de Kolonel als Stadhouder van Friesland en
Groningerland, in deze beide provinciën het hoogste
gezag bekleedde en als eerste magistraatspersoon in een
groot aanzien stond, -was het er echter verre van af,
dat zijn toestand begeerlijk zoude geweest zijn. Het hof
van Friesland alleen, Spanje met lijf en ziel toegedaan,
wendde alles aan, om de belangen van PHILIPS te bevor-
deren, het trok met den Kolonel gestadig eene lijn en
hield hem zoo veel mogelijk, de hand boven het hoofd;
maar wat vermogt het hof alleen tegen den algemeenen geest
des volks, welke hem zoo vijandig was, en, wegens de
bedreven gruwelen zoo geweldig haatte.

Deze afkeerigheid van den Kolonel was tot in alle stan-
den diep doorgedrongen , en deed zich op onderscheiden
wijzen overal duidelijk kennen. De Staten van het gewest
waren meermalen regtstreeks tegen hem gekant , wegens
het verkrachten hunner voorregten, en weigerden hem dik-
werf de gevraagde gelden voor het onderhoud zijner troe-
pen benoodigd. Het grootste gedeelte van de grooten des
Lands deed deszelfs afkeerigheid in eiken opstand blij-
ken , welke zij niet alleen gedurig aanstookten , maar zelfs
plaatsten zij zich altoos aan het hoofd van dezelve. Vele
van zijne geloofsgenooten, die het grootste gedeelte der
bevolking uitmaakten, waren hem ongenegen wegens de
strenge handhaving der plakkaten en inzonderheid van die
der Inquisitie, niet zelden geus en paap beide tot den brand-
stapel doemende. De protestanten haatten hem, omdat
hij hun wegens hunne godsdienstige gevoelens, zoo vijan-
dig was en zoo bitterlijk vervolgde. De gemeene man
maakte zijnen haat tegen hem in onderscheidene voor-
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vallei» van het dagcSijkscli leven openlijk kenbaar , wan-
neer men veeltijds met groote minachting van hem sprak.
De soldaat eindelijk , liet zijnen wrok tegen den Kolo-
nel , door zijn muitzuchtig gedrag, bij herhaling blijken.
Wij hebben biervan reeds één voorbeeld gezien bij de in-
neming van Haarlem ; een tweede volgde eerlang , en wel
het eerste waardoor de Kolonel van zijne waardigheid als
Stadhouder ontzet werd; want toen. de afgevaardigden
der Nederlandsche provintién met eikanderen een verbond
gesloten hadden, de pacificatie van Gent genaamd, waar-
door men den landen eenige rust, en den aanhangers der
nieuwe leer eenige verademing poogde te geven , werd
in het jaar 1576 door de Algemeene Staten te Brussel,
de bekwame en behendige FisàNCOis STELLA naar Groningen
gezonden om dat gev/est tot de pacificatie te doen toe-
treden. — De Kolonel echter vermoedende dat deze han-
del tot nadeel van PHILIPS zoude uitloopen, liet STËLLA
gevangen nemen en op de pijnbank werpen, ten einde
hem zoodanige lastgeving af te persen, als men meende
dat aan hem was toevertrouwd; doch deze stond do
-strengste pijniging manmoedig door, en bewaarde het
geheim, zonder dat er iets van uitlekte. STELLA naar den
kerker terug gevoerd en onder de bewaring der soldaten
gesteld zijnde, vernam in de gevangenis van deze, dat
zij wegens terughouding der gelden, welke de Kolonel
aan hun verschuldigd was, zeer op hem gebeten waren;
Ihi] beloofde hun dus uit naam der Staten de betaling
Kier achterstallige soldij, indien zij uit den dienst van
•den Koning van Spanje ia die der Staten wilden over-
gaan. Dit voorstel werd door hen omhelsd; <:le gansehe
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bezetting keerde om , en deed den eed vaa trouw aan
de Staten. Hierop werd de Kolonel dadelijk gevangen
genomen, en Groningen trad toe tot de pacificatie van
Gent. — Niet lang echter bleef deze stad aan de goede
zaak getrouw; want de Stadhouder RENNTÏNBEIU; zijn eed
en pligt verzakende en trouweloos handelende, heeft de
stad, op den 3 Maart 1580, wederom onder de heer-
schappij der Spanjaarden gebragt. Eerst na de inneming
van Groningen, door de Staatsgezinden in 1594, trad
dezelve tot de Unie van Utrecht toe en werd in het ver-
bond der "Vereenigde Provinciën opgenomen. — De Kolo-
nel werd, na zijne gevangenneming, dadelijk van Gro-
ningen naar Leeuwarden gevoerd , alwaar hij, tot den
16 Maart 1577, op het Blokhuis in verzekerde bewaring
bleef, wanneer hij met zijne huisvrouw en kinderen,
benevens eenige Kapitcincn, tot den Stadhouder STIEUGES
vervoerd werd; door allen , gelijk de geschiedschrijver zich
uitdrukt, nageoogd en met versmading behandeld, dan-
kende Gods reglvaardigheid, dat hunne dwingelanden al-
zoo in het lijden geraakten.

In den nazomer van laatstgenoemd jaar deed de Kolo-
nel nog wel eene poging om zich van Groningen weder
meester te maken, en door middel van zijne gunstelingen
weder ia het bewind te geraken; maar deze poging mis-
lukte en de Kolonel betrad naderhand nimmer weder
dezen grond. In langen lijd na zijne gevangenneming
en wegvoering, vindt men van hem verder geene melding
gemaakt. Eerst in het jaar 1585 ontmoeten wij hem nog
eenmaal weer, doch ook slechts eenmaal, en weî
voor de laatste maal. Hij diende destijds in de belege»
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ring van Antwerpen den Spaanschen Landvoogd PARMA ,
bij wien hij in groote gunst stond. In deze belegering
had ee0o gebeurtenis plaats, welke voor hem zoo nood-
lottig was dat hij daardoor het leven verloor.

PARMA had de stad, welker behoud men voor de vrij-
heid des Vaderlands van groot belang achtte, reeds aaa
alle kanten bezet en ingesloten. Hierdoor waren de bele-
gerden zeer in het naauw gebragt; maar de vrije vaart
op de Schelde was hun nog overgebleven, en zoo lang
zij deze nog bezaten, zoo lang bleef hun ook de vrije
toevoer van levensmiddelen en krijgsbehoeftcn verzekerd.
Ten einde de belegerden van dit voorregt te berooven,
en de Schelde geheel te sluiten , legde PARMA. eene schip-
brug over die rivier aan, om de stedelingen allen toevoer
af te snijden en tot het uiterste te brengen. Helaas!
te laat, en toen het kwaad niet meer te verhelpen was,
•werd het nadeel ingezien, hetwelk Antwerpen van deze
brug te duchten stond. Ten einde nogthans eene proef
te nemen om dit dreigende gevaar af te weren , liet men
3 schepen, zwaar met kruid beladen en met brandende
lonten voorzien, de rivier afdrijven, om, zoo mogelijk ,
door het springen dier schepen, de brug te vernielen.
Twee van deze schepen kwamen echter op verre na
niet aan de brug toe , maar geraakten vroeger tegen
den oever der Schelde aan, en gingen beide alzoo vruch-
teloos verloren. Het derde echter, de Hoop genaamd,
tot aan de brug genaderd zijnde , vloog met een ver-
vaarlijk geweld in de lucht; waarvan ' onze beroemde
geschiedschrijver HOOFT ons eene verschrikkelijk schoo-
ne schilderij, met krachtige vevwen afgemaaid heeft.
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Door de geweldige uitbarsting van het kruid , raakte de
brug gedeeltelijk aan stukken , en de Kolonel verloor bij
deze gelegenheid zijn leven , den ouderdom van 58 jaren
bereikt liebbendc. — Uit alle de levensbijzonderlieden van
den Kolonel, hier bij elkander verzameld , blijkt het dat
zijn pad, even als dat van vele andere Spanjaarden ,
overal met bloed geteekend was. Ongetwijfeld deelde hij
getrouw in de gevoelens zijner landgenooten, omtrent de
Nedcrlandsche Natie; zij -waren van God afgeweken , ge-
lijk mede van den Koning, en verdienden uit dien hoofde
zwaar gekastijd te -worden , -waarom hij in bloeddorstige
gezindheid, ook voor geen zi]ner landslieden behoefde
onder te doen. Een tijdgenoot van hem, REJNICO FREE-
SINGA , van Franeker, getuigt van hem: » dat hij niet
alleen bij den soldaat, maar bij alleman wegens zijne
-wreedheid, op het hoogst ontzien werd." En SCBOTAOTS
verzekert daarenboven, dat hij een bitter bloedgierig man
"was , onmagtig zijnen toorn te bedwingen , en menig-
maal in dolle woede zijne onderhoorigen , zelf, met eigen
handen afmakende. Om zijne wreede handelwijze eenig-
zins te bemanteleu en te verschoonen, heeft men gezegd:
dat zijn vaderland, zijne opvoeding, zijne betrekkingen
en zijn godsdienst, hem natuurlijk tot eenen vijand der
protestanten moesten maken, en dat het alzoo noch mensch-
kundig noch billijk was, hem te berispen , over de uitvoering
der hem gegevene bevelen. Wij willen deze verontschuldi-
gingen niet geheel verwerpen: aangezien de invloed dier
omstandigheden op de denk- en handelwijze der menschen
vaak van geen gering gewigt is; maar, mogten zij hem ont-
slaan van alle gevoel van menschelijkheid, ieder mensche-
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lijk gemoed ingedrukt? En toch scheeti de Kolonel dit
gevoel geheel en al verzaakt te hebben.

lntusschen schijnt het, dat den Kolonel alle godsdienstig
gevoel niet geheel mag ontzegd worden , inzonderheid niet,
wanneer men bedenkt, welke moeite hij bij aanhouden-
hcid aanwendde om de Roomsche kerkleer, op die der
Protestanten, te doen zegevieren, en overal en bij allen
ingang te doen verkrijgen. Maar, rustte de godsdienstige
denkwijze van den Kolonel wel op redelijke overtuiging
des verstands, of was zij niet liever op een stelsel van
uitwendige ceremoniën en bijgeîoovige plegtigheden geves-
tigd, verre verwijderd van de zuivere leer des Christcndoms ?
Hoe dit ook •wezen moge, cene omstandigheid schijnt
toch wel zeker te wezen, namelijk: dat hij weinig ach-
ting moet betoond hebben aan die geestelijkheid, welke
de belangen van den Roomschen godsdienst voorstond, het-
welk genoegzaam zoude kunnen blijken uit zijne gehou-
den handelwijze met CUNERUS PETKI , eerste en tevens
ook laatste Bisschop van Leeuwarden, waarvan gezegd
wordt: dat hij openlijk den spot met hem gedreven, hem
dronken gemaakt en dan met hem om de tafel , over
stoelen en banken, als jonge kalveren zoude gesprongen
hebben. Wij willen echter den Kolonel regt doen weder-
varen en betuigen gaarne te willen gelooven , dat hij in
rustiger tijden het bestuur des lands in handen gehad,
en met geene ontwaakte beginselen van burgerlijke en
godsdienstige vrijheid te kampen gehad hebbende, voor
stad en land, een wezenlijke weldaad had kunnen
•worden, en in plaats van haat en afkeer, de liefde
en dankbaarheid des volks zijne belooning had kunnen
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geweest zijn. — De redenen, welke ons aanleiding hebben
gegeven om dit gevoelen te omhelzen , willen wij hier
thans laten volgen , en , hebben wij tot hiertoe de slechte
zijde van den Kolonel bloot gelegd, thans zullen wij de
keerzijde van zijn karakter vertoonen, en alzoo hem van
eenen beteren kant beschouwen.

In het begin der onlusten, zoo als wij reeds gezegd
hebben, toen de Koning van Spanje besloten had den
Hertog VAN ALBA. naar de Nederlanden te zenden, om
door kracht van wapenen den opstand aldaar te bedwin-
gen , vreesde de Vrouwe Gouvernante de overkomst van
dien man zoo zeer , dat zij alle mogelijke middelen in
het werk stelde om dezelve te verhinderen; maar geenc
mogten baten. Zij besloot dus eindelijk als eene laatste
proeve, cencn afgevaardigden naar Madrid te zenden , om
te zien, wat deze zoude kunnen uitwerken. De keus van
dusdanig een persoon was nogthans hoogst moeijclijk.
De Nederlanders zelve waren bij den Koning in eenen
kwaden reuk wegens de kettersche gevoelens, waarmede
hij hun allen besmet achtte en waren dus niet te ver-
trouwen. — EGMOND was "vruchteloos en onvergenoegd te -
rug gekeerd; terwijl MONTIGNY en VAN BERGEN , nader-
hand eerst gevangen gezet, en in vervolg van tijd in
den kerker vermoord werden. — Spanjaarden daarentegen
waren op de Geuzen te vinnig gebeten , om tot verzach-
ting werkzaam te zijn, en, zoo de oogmerken der Land-
voogdes bereikt zouden worden, moest er geen afgevaar-
digde naar Spanje gezonden worden, die olie in het vuur
wilde gieten, maar wel zoodanig een die water in den
wijn wilde mengen. Dat de Gouvernante alzoo den Ko-
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lonel uitkoos, om eene zending te volvoeren, waaraan
voor de toekomst zoo veel gelegen lag , moet ons eene
goede gedachte van de toenmalige vredelievende gezind-
heid des Kolonels geven.

Het is uit de geschiedenis genoegzaam kennelijk, dat
Friesland, in vroegere eeuwen, nagenoeg geheel en al
voor het woeden der zee open lag; dat de opgeruide
golven van tijd tot tijd het geheele land overdekten en
aan de ongelukkige inwoners geene andere keus overlieten,
dan met have en goed naar (ie opgeworpen terpen te
vluchten en aldaar lijfsbehoud te zoeken , of in de wate-
ren om te komen. Zoodanig eene overstrooming van
zeewater, door eenen feilen noordwesten stormwind ge-
weldig voortgezweept, had plaats op Allerheiligen van het
jaar 1570. Het geheele land scheen als in eene opene
zee herschapen, en volgens de berigten zouden er destijds,
alleen in Friesland, 20,000 menseben verdronken zijn.

In deze overstrooniing, welke het geheele landschap
in rouw dompelde, deed de Kolonel zich insgelijk van
eene gunstige zijde kennen. Niet alleen spoorde hij an-
deren aan, welke in staat waren eenige hulp te kunnen
bewijzen; maar ging zelf met een goed voorbeeld daarin
voor. Hij gelastte zijne ondefbevelhebbers, benevens vele
schippers, zelfs met dwang tegen de onwilligcn, de nood-
lijdenden te hulp te komen, en stelde niet ' zelden zich
zelven daarbij aan levensgevaar bloot. Daarenboven zorgde
hij dat Friesland, uit hoofde van den grooten nood, een
geheel jaar lang van alle belasting werd vrijgesteld; ter-
wijl de soldij zijner soldaten uit Brussel werd overgemaakt,
en dit een en ander geschiedde gedurende het bewind van
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ALBA. — Bij gebrek aan de noodzakelijkste behoeften van
het leven , zal men tien aannaderenden winter ongetwij-
feld met zorg en bekommering te gemoet gezien hebben;
maar de Kolonel was op alles bedacht, en rusteloos
•werkzaam, om het geleden leed te verzachten. Het
eerste wat er na dezen zwaren ramp diende verrigt te
worden, was de beletselen uit den weg te ruimen, welke
verhinderden, dat het zoute water vrij naar zee konde
afvloeijen. Er werd das dadelijk last gegeven , alle vaar-
ten en kanalen op te ruimen en van alle belemmering
te ontdoen, onder welke ook eene menigte lijken be-
hoorde, welke dezelve verstopte.

Het is meer dan waarschijnlijk dat deze hoogc water-
vloed , waarop twee jaren later nog een nieuwe volgde,
den Kolonel tot nadenken zal gebragt hebben , omtrent
de oorzaak der gedurige overstroomingen , en omtrent de
hulpmiddelen , welke aangewend dienden te worden , om
Friesland van dit bezwaar te bevrijden.

Hoe de aardrijkskundige gesteldheid van Friesland, in
het oostelijk gedeelte der provincie, voor het graven van
het Kolonelsdiep, geweest i s , is met geene volkomene
zekerheid te bepalen. Bat echter bij gemis van afwate-
rende kanalen, het binnenwater, de landen rijkelijk met
moerassen , poelen en meren voorzien , en de hooge •wa-
tervloeden het bestaande kwaad aanmerkelijk verergerd
zullen hebben , is naauwelijks aan eenigen twijfel on-
derhevig.

Deze omstandigheid zal den Kolonel het eerst op het
denkbeeld gebragt hebben, om een kanaal te doen gra-^
ven, ten einde, het binnenwater kwijt te worden, en
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aau deze overdenkingen is liet Kolonclsdiep ongetwijfeld
zijnen oorsprong verschuldigd.

Het schijnt ecnigzins vreemd, dat welke moeite wij ook
aangewend hebben , om den tijd op te sporen, in welken
liet Rolonelsdiep • gegraven i s , of om iets van deszelfs
geschiedenis gewaar te worden , -wij bij geen onzer ge-
schiedschrijvers, hieromtrent, ecnige opheldering hebben
mogen erlangen, zelfs niet in het Charterboek van Fries-
land. Wij meenen echter het er stellig voor te mogen
houden , dat dit na den hoogen watervloed van bet jaar
1570 , en voor het aanleggen der zeedijken in de jaren
1574 en 1575, geschied is. Eene vroegere uitgraving
zoude strijdig zijn met de omstandigheden, welke den
Kolonel aanleiding hebben gegeven, tot het besluit om
het kanaal te graven, terwijl eene latere mtgraving , en
•wel na het opwerpen der zeedijken, kwalijk zoude stro-
ken met het gevangennemen van den Kolonel, in de
maand November 1576 voorgevallen.

Het is algemeen bekend dat het Kolonelsdiep in het
Bergumermeer uitwatert; maar, zoo weinig men den
tijd vindt opgeteekend, wanneer de uitgraving van het-
zelve eenen aanvang heeft genomen, even zoo weinig
•wordt melding gemaakt van waar men met dezelve be-
gonnen is. — De schrijvers van den Tegenwoordigen Staat
van Friesland, welk werk. in het midden der vorige
eeuw is uitgegeven , zeggen alleenlijk van deze vaart:
dat dezelve door den stadhouder CASPER ROBLES gegraven
is , en van Sdiuücnburg naar do Louwers loopende, zich
bij Schalkedam met dezelve vereenigt. — Intusschen
komt het ons meer waarschijnlijk voor, dat men met de
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uitgraving, veel hooger oostwaarts op begonnen is en
misschien zelf wel van Groningen af. Immers loopt deze
vaart , van laalstgcmelde stad, tot aan dcrzelvcr uitvya-
tering toe, nagenoeg regtstreets westwaarts aan, naar
beneden toe . en geeft dus aanleiding , oai te gelooven,
dat zij in eens en terzelfder tijd gegraven is. — Dat men
vooronderstelt, dat dit kanaal van Groningen, tot aan
het Bergumermecr toe, in eens aangelegd is , en alzoo
door Groningerlancl en Friesland loopt, kan, met betrek-
king, tot de Souvereiniteit der beide provinciën geene
zwarigheid maken; aangezien de Kolonel, ter dier tijd
Stadhouder over beide was. Het is wel waarschijnlijk,
dat het Kolonelsdiep, oorspronkelijk alleen is aangelegd
tot eene -waterlossing; maar liet is ook wel mogelijk, dat
het mede tot de scheepvaart moest dienen, althans werd
hetzelve korten tijd na dat het gegraven was, daartoe
reeds gebruikt; maar hoe dit ook wezen moge, het
zoude van den Kolonel niet verstandig gehandeld zijn,
bij het graven van dit kanaal, met de grenzen van
Groningerland te beginnen , aangezien deze provincie aan
een ontlastings-kanaal, dat tevens voor de scheepvaart
konde dienen, even zoo zeer behoefte had als Friesland;
en zoo men eens wilde vooronderstellen , dat er in Gro-
ningerland voor het graven van het Kolonelsdiep, zoo-
danig kanaal reeds bestaan had, en alzoo niet behoefde
aangelegd , maar. met het I^olonelsdiep slechts in verbin-
ding gebragt te worden, zoo dat men het laatste als
een vervolg van het eerste diende te beschouwen, dan
mogen wij met alle regt vragen, waarheen het walcr ge-
voerd moest worden, hetwelk in dat kanaal opgezamcld
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werd, voor dat hel Kolonclsdicp nog aangelegd was, en
men zal naar ous inzien, het ongegronde van zoodanige
vooronderstelling duidelijk gevoelen. Voor het gevoelen,
dat de Kolonel, het Kanaal door hem gegraven, van
Groningen af, tot aan het Bcrgumermeer toe, in eens
heeft aangelegd, pleit naar onze meening inzonderheid
eene uitdrukking voorkomende bij HALMA. , in zijn Tooneel
der Vereenigde Nederlanden, in hetwelk hij , sprekende
van het innemen der Schans bij Ematille, door Graaf
WILLEM LoDEWUK VAN NASSAU, in het jaar 1589, zegt;
dat deze Schans gelegen "was, tusschen Zuiâhorn en
Blidwoldc, aan het Nieuwe Diep. Immers, wanneer de
vaart langs Ematille in het jaar 1589 nog het Nieuwe
Diep genoemd wordt en alzoo maar korte jaren voor het
genoemde jaar gegraven moet zijn, wat is dan waar-
schijnlijker, dan dat deze vaart, een gedeelte uitmaakte
van dat kanaal, hetwelk door den Kolonel is aangelegd
geworden, en vermoedelijk wel in het jaar 1571. Bij
den eersten aanleg zal het Kolonelsdiep, ongetwijfeld
zoo wijd en diep niet geweest zijn, als hetzelve zich te-
genwoordig bevindt. Ruim dertig jaren na de uitgraving,
was het zelfs wegens de menigvuldige ondiepten niet
meer bevaarbaar. Het behoorde destijds in eigendom
aan bijzondere personen , en men had veel moeite om
deze tet slatten te bewegen. Naderhand zal het meer-
malen hersteld, ook wel verwijd en verdiept zijn gewor-
den ; want het was van veel aanbelang , niet alleen voor
de binnenlandsche scheepvaart naar Groningen, maar ook
hooger op naar DuüscMamd. Immers, er liep reeds in
de 12 eeuw eene vaart van laalstgemelde stad, naar
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Delfzijl en kon ook Oostfriesland, door middel van het
Nieuwe Diep, aan de voorregtcn van den handel deel
nemen. Op het einde der vorige eeuw nogtans, in de
jaren 1797 en 1798, onderging' dit Diep, voor zoo verre
het in Friesland lag, eene aanmerkelijke verwijding en
verdieping, en geraakte destijds in den toestand, waarin
het zich tegenwoordig nog bevindt (1).

Had fde Kolonel door middel van het gegraven kanaal,
aanleiding gegeven , om een groot gedeelte van het bin-
nenwater, uit de provinciën Friesland en Groningerland
op eene gemakkelijke wijze te ontlasten , en tevens scheep-
vaart en koophandel te bevorderen, er zweefde hem nog
.grooter plan voor den geest. Het is hem thans' niet
meer te doen het overtollige water, uit de provincie kwijt
te worden, hetwelk door hevige stormwinden is binnen
gedrongen, en de landen overstroomd heeft. De hooge
watervloed heeft hem in 1570 geleerd, dat het niet min-
der noodzakelijk was, de opgeruide golven den pas af te
snijden, en Friesland tegen de watervloeden te beveili-
gen. De gebrekkige toestand der zeedijken, moet dus
verbeterd en her#tcld worden, om het opstuivende zeewa-
ter , af te kunnen weren. Al spoedig onderwerpt de Ko-
lonel zijn plan aan de beraadslagingen der Staten, en
betoogt hun de onvermijdelijke noodzakelijkheid van
het aanleggen van zeedijken; maar voor welk eene on-
begrijpelijke tegenstrijdigheid is het mensohelijk gemoed
niet vatbaar? Diezelfde personen, die de rampen van
den watervloed in zulk eene hooge mate, met eigen
oogen aanschouwd hebben, diezelfde personen weige-
ren aan de Vooystellcn van den Kolonel gehoor ie



geven; nu liet land "maar ccnigziiis bekomen is van den
hooggaanden nood, in welke 'net gedompeld was geweest,
durven zij zich op privilegiën en voorregten beroepen.

In het jaar 1537 çn dus 37 jaren vroeger had de Stad-
houder SCHENK van Touleiiburg , reeds een plan ontwor-
pen , om door het opwerpen van zware zeedijken Friesland
te beschermen tegen de hooge watervloeden ; maar
de goede wil van SCHENK, had schipbreuk geleden, op
de eigenzinnigheid der Friezen. De Kolonel echter was
geen man, om zich door dusdanigen tegenstand uit het
veld te laten slaan en het belang van velen aan dat van
sommigen op te offeren. Overtuigd van de deugdzaamheid
zijner bedoelingen, en ongezind voor baatzuclitigen tegen-
stand te wijken, volvoerde hij het opgevatte voornemen,
met eenen vasten wil en drong zijne oogmerken met kracht
door.

Dit had dan ook weldra ten gevolge, dat er gecommit-
teerden benoemd werden, om met het werk der bedijkin-
gen eenen aanvang te maken, onder welke men den Ko-
lonel zelf vindt opgeteekend. Ter uitvoering van dit ge-
wigtig werk, scheen zijne benoeming toch volstrekt nood-
zakelijk te wezen. Wie toch had in Friesland dat gezag
en die magt als de Stadhouder van het gewest? En wie
had zoo veel goeden wil aan dan dag gelegd, om het werk
der bedijking tot een goed einde te brengen als hij?
Het had den Kolonel veel moeite gekost, om de onder-
havige zaak zoo verre te brengen; maar wie was nu ook
beter in staat, do hand aan het werk t.e houden, de
kwaadwilligen het hoofd te bieden, en. het besluit ter be-
dijking van den aanvang af doov te zetten, Deze tegenstand



der kwaadwillige» schijnt in vervolg van lijd, nog langer
voortgeduurd te hebben; maar gelijk een ervaren heel-
meester, onvermogend om het bestaande gebvek door
zachte hulpmiddelen ter genezing te brengen , niet zelden
staal en vuur te hulp neemt, om zijn oogmerk te be-
reiken, even zoo ook handelde de Kolonel. Door geeno
verstandige redenering de verstokte gemoederen tot over-
tuiging hebbende kunnen leiden, liet hij hier en daar
hooge galgen oprigten, om de kwaadwilligen, zonder vorm
van proces, dadelijk to kunnen opknoopen, en zij be-
wezen hem goede, diensten.

Be aan te leggen dijk moest van Makliwm af, langs
Barlingen, tot Dijlishoeli voortloopen.

Bedroeg het Kolonelsdiep eene lengte van nagenoeg
8 uren gaans, de op te werpen dijk zou die van 5 uren
moeten bereiken. In de lente van het jaar 1574 -werd
met deze bedijking eenen aanvang gemaakt, welke in het
volgende jaar voltooid -werd. Er werkten 3300 rnenschen
aan dezen dijk, die onder het werken, zulk een gedruisch
en rumoer maakten, dat het luiden der klok te Harlin-
gen , welke aan het werkvolk den schafttijd moest aan-
kondigen , niet gehoord werd; waarom men naderhand,
telkens een vaandel uit den toren der kerk stak, om
den tijd van schaften aan het werkvolk bekend te maken.

Toen nu het geheele werk afgedaan was, de heilzame
gevolgen daarvan ondervonden werden, en de driften in
slaap gesust waren, toen openden zich de harten voor
betere gevoelens. Er werd op den zeedijk bij Harlingen,
ter eeuwiger gedachtenis, voor den Kolonel een gedenk-
teékeii opgerigt; hetwelk echter na [een tijdsverloop vaa



150 jaren, geheel bouwvallig was geworden, en waarvan
do stukken verstrooid waren. ïn het jaar 1776 en dus
200' jaren na de stichting van het oude werd er op kos-
ten van den Graaf van WASSENAER TWIKUBL, destijds

Grietman van Franelteradeel, ter zclfder plaatse, een
nieuw opgerigt, hetwelk onder den naam van: de Steenen
Man thans nog aanwezig is. Wanneer wij nu eindelijk
uit al het aangevoerde, de geaardheid van den Kolonel
zoeken op te sporen, dan vertoont hij zich in tweederlei
gedaante voor onze oogen, namelijk van eene slechte, maar
ook van eene gunstige zijde, en wij vertrouwen, dat wij in
ons oordeel ons niet vergissen, wanneer wij de slotsom
van het een en ander, in korte woorden, aldus bij el-
kander trekken: zijne slechte zijde was die van zijnen
•tijd en van zijn Gouvernement, hetwelk hij gehoorzaam-
heid verschuldigd was; terwijl zijne goede zijde, van de
betere geaardheid van zijn eigen karakter getuigde. "Wij
iuccnen dan ook niet te veel gezegd te hebben, wanneer
wij ons over hem op de volgende wijze hebben uitge-
laten , namelijk: dat zoo de Kolonel in rustiger tijden,
het bestuur des lands in handen gehad, en met
geene ontwakende beginselen van burgerlijke en gods-
dienstige vrijheid te kampen had gehad, hij eene we-
zenlijke weldaad voor stad en land had kunnen worden,
en in plaats van haat en afkeer, de dankbaarheid en do
liefde des volks zijne belooning zoude zijn geweest. ïn-
tusschen is het kwade slechts tijdelijk en voorbijgaande,
het goede daar en tegen, aanhoudende en voortdurende
geweest, en vergelijkon wij nu eens ten slottc den tc-
genwoordigen toestand van Friesland, met dien, in den
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leeftijd des Kolonels, hoc. de bevolking sedert dien tijd
meer dan verdubbeld is en Friesland eenc der schoonste pa -̂
reis aan do kroon van Nederland is geworden, dan ge-
voelen •wij, wat wij aan den Kolonel zijn verschuldigd.
De losgelaten -winden mogen dan met kracht door het
luchtruim stormen, de opgejaagde golven op de vader-
landscbe stranden geweldig rammeijen, wij leggen, na vol-
bragten arbeid, het afgematte hoofd des avonds op de
zachte peuhrw rustig , ter neder, en zonder eenig ge-
vaar te vreezen sluiten -wij onze oogen, om met gevoelens
van dankbaarheid, voor de weldadige zorgen van den Ko-
lonel, in de armen van den slaap zachtjes in te sluimeren.

Drachten. D. H. VAN DER MEER.

(1) Welligt meent men en misschien niet geheel lea
onregte, dat deze uitweiding over het Kolonelsdiep, al te
breedvoerig uitgedijd Is. Intusschen komt het7; ons voor
deze uitweiding niet te moeten besnoeijen en in te korten,
aangezien dit onderwerp dezer dagen zoo veelvuldig be-
sproken wordt, ,en ook zoodanig eene mededecling, de
lust bij anderen zoude kunnen opwekken de zaak verder
te onderzoeken en beter uitkomst te verkrijgen dan ons
te beurt is gevallen.
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O Liefde, licht des levens, zaligheid!
Gij zijt ons meer dan alles hier beneden,
Geloof en hoop verzeilen uwe schreden

En vrede volgt, waar gij uw stralen spreidt;
Gij voert den geest bij onspoeds zwarte vlagen
Naar 't zoet genot van lang verleden dagen;

Gij effent met uw gouden tooverstaf
Den sombren plooi bij hen die raadloos treuren,
De diep bedrukten weet gij op te beuren

En zelfs der wanhoop dringt gij lachjes af.

Getuigt het, die op 's levens donkre vloeden
Door golf op golf besprongen en belaagd,

Geslingerd door den storm der tegenspoeden,
Het uiterst uur wanhopig naadren zaagt,
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Of zoete hoop d' orkaan niet deed bedaren,
Zoodra de ster der Liefde in 't oosten rees,

U voorlichtte op de tuimelende baren,
Uw hart vertroostte, uw huik de haven wees!

Gij waart in d' afgrond reddeloos verdwenen,
Zoo niet haar licht u glansrijk had omschenen.

Ja , Liefde siert den zwartsten kerkerwand
En schenkt op schamel stroo de zoetste droomen.
Wie zou met u het doornig voetpad schromen,

Die bloemen geeft aan 't allerdorste strand?
De lijdenskelk wordt laaf drank in uw vingeren,

Gij troost den stervling, schreijend op den steen
Yan d' akker Gods; uw frissche kransen slingeren

Zich om den dood en 't aardsche leven heen,
En zij , wier scheiding onze harten griefde,
Wij zien hen zweven in het licht der liefde.

Wat is een Burg, uit louter goud gewrocht,
Een trotsche zaal vol diamantgeflonkcr,

Wat is zij zonder Liefde ? — een doodsche krocht
Van smart en misdaad, huilend in het donker. —

Daar woedt de dolk der wraak in 's moordnaars
hand,

Daar slaat de nijd, d' in gift gedoopten tand
In 's Broeders borst; daar drijft de stem der zonde

Haar slavenvolk door duisternis en nacht,
De wanhoop spookt er aaklig in het ronde,

Daar heerscht de hel in al b.aar woede en kracht.
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Itampzaalge zwerver op den weg door 't leven ,
Die reine liefde uit uwe borst verbant,

U is geen licht la duisternis gegeven,
U wijst geen gids bet pad naar 't vaderland;

Soms meent uw oog een bloeijend dal te ontdekken
En doornen rijten uwe hand van één,

Soms denkt ge uw leen op rozen neer te strekken
En giftige adders schuiflen om u heen,

Geen rust, geen vreugd , geen toekomst blijft u over,
Gij kwijnt daarheen als dorrend najaarslover.

Uw hart blijft kil als vastgevrozen sneeuw,
Gij zijt bij ïente's tccdre liefdezangen
Een dorre boom door 't groen klimop omvangen,

Geschikte wijkplaats voor het ui)geschreeuw ,
Een rozestruik, lot wie geen schoone nadert,
Omdat gij zelv' de knoppen hebt ontbladerd

En enkel in uw doornen zijt gehuld;
Al staat gij hoog op 't bloemenhed verrezen,
Gij kent het doel, 't waarom niet van uw wezen,

Noch wat gij zijt of eenmaal worden zult.

©aar gaapt het graf—de klok luidt—gij zinkt neder,
De zwarte kist is ras ter aard besteld;

O, Spreek, wien ziet gij ia den Hemel weder,
Die u op Liefde's -vleuglen tegensnelt?

Niet één 1 —wie vreemd van teedre banden strengelen,
Wie koud van ziel het vuur der Liefde dooft,

Blijft zelfs in 't midden der gezaligde Engelen
Van 's Hemels heil en zaligheid beroofd,
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Hij vindt geen rust - zijn eenzaam, vreugdloos zwerven
Duurt eeuwig voort na 't onbetreurde sterven.

O liefdloos lijden , — nare, droeve rouw;
Wat baat mij 't heil van lente's zoetigheden,
Nu ik alleen de bloemen moet betreden

En zonder Haar het stergewelf aanschouw!
Het zonnelicht schenkt mij slechts kille stralen,
't Betoovrend lied der teedre nachtegalen

Schijnt mij een Maagzang over de eenzaamheid,
-'t Is of de maan ginds aan de wcstertransen

Bekommerd wegduikt mît haar bleeke glansen
In 't meir der tranen, door haar oog geschreid.

O zoete vreugd van eensgestemde zielen
Om, dankbaar voor hun onvermengd genot,

Zaam voor den Geest der Liefde neer te knielen,
Den oppersten Beschikker van ons lot;

Het hoofd omhoog, de handen zaam gevouwen
Eerbiedig naar zijn lichttroon op te zien,

Aan Hem hun reine Avenschen te vertrouwen,
Hem 't offer van hun schuldloos hart te biên ,

In 't stof der aard den Hemel reeds gewinnend,
Elkaèr in Hem steeds inniger beminnend!

O zaligheid, waarnaar mijn boezem smacht,
Verheven doelwit — bron van zielezuehlen ,
Die mij 't gewoel der wereld doel ontvluglen,

Hoop, die mij vleit en door de tranen lacht.
Wanneer ik eenzaam in 't prieel verborgen
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Naar 't stcrrenheir mijn somtore blikken wend,
Dan zucht ik vaak: na tranen en elîcnd

Daagt vreugde, als na dees nacht de blijde morgen,—
Maar dan Hinkt in mijn borst de vraag: wanneer?
En 'k vraag 't vergeefs aan 't schittrend sterrenheir.

De toekomst schuilt in ondoordringbaar duister,
Haar looden sluijer valt mijn hand te zwaar,

Daar zwicht het oog — toch Hinkt het zoet gefluister
En 't harpgezang der hemelsche Englenschaar:

Vertrouwen, hopen, lieven en gelooven,
Zie daar uw staf door 't wisslend levensdal,

De Bron der reinste Liefde woont daar boven,
Zijn heiige blik doorziet op eens 't Heelal,

Hij telt de tranen, weegt de bange zuchten,
Wacht heil van Hem en wil geen onheil duchten!

Ja , 'k zal getroost mijn levenspad bctreèn,
Naar 't doelwit streven, eens door mij verkoren,

Dan zal eerlang de Hoorder der gebeên
Het zielsgebcd van Liefde en Trouw verhooren.

Houd moed, mijn hart! •— het plegtig uur genaakt.,
De zegen ruischt! — in eeuwigheid de mijne!

O zalig uur, waarnaar mijn boezem haakt,
Dat ras uw licht met vreugdestralen schijne,

Wie dan ook tracht naar aanzien, glans of eer,
'k Veracht die schimmen, 'k heb geen wenschen meer.

Beminde maagd, den droeven Becvaartganger .
Op aard vergund tot lafenis der smart,
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Al ziet mijn oog uw reinen blik niet langer,
Uw beeltnîs leeft voor eeuwig in mijn hart;

Schoon land en zee en berg en dal ons scheiden,
Schoon week en maand en trage jaren vliên,

De band der trouwste Liefde omsnoert ons beiden
En wijst ons op het zaligst wederzien,

Wat ooit op aard moog wankelen of wijken,
Mijn harte kent verandren noch bezwijken.

O Liefde, ik heb uw lof in 't klagend lied
Opregt vermeld, - o blijf mij steeds omzweven,

Geef zoeten troost, misleid uw zanger niet,
Maar blijf mijn leidster door het wisslend leven,

Dan zal de moed mij niet ontzinken, neen,
Uw licht geeft kracht, uw luister sterkt mijn schreên,

Uw hand giet balsem in de diepste wonde
En 'k îeg mij rustig in uw hoede neer, —

Dan blinkt gij heerlijk om mijn stervensponde
En ik ontwaak aan uwen boezem weer! —



VERMOEDELIJKE OORSPRONG

VAN DEN (ZOOGENOEMDEN)

MAIJVMW ÆMmiAÆÆM,,

IN DE WAPENS

DER

FRIEZEN.

Voor en aleer wij tot de behandeling van dit onder-
werp zelve, overgaan, zal het noodig zijn, eene opper-
vlakkige beschouwing van het ontslaan der tegenwoordige,
wapens hier te geven; ten einde ieder lezer met meerdere
juistheid over de gronden waarop mijne stelling gebouwd
is, zal kunnen oordeelen.

In de vroegste tijden droegen alleen zij, die ten strijde
gingen, wapenen; en deze bestonden bij de hoogere stan-
den voornamelijk in een siagzwaard en schild; het eene
om aan te vallen, h,et andere om af te weren. Van dit
schild voeren heeft men later de tegenwoordige wapens
ontleend.
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Wanneer wij nu de vroegste tijden onzer geschiedenis
raadplegen, dan vinden wij twee hoofdklassen van in -
gezetenen in de maatschappij, — en wel, grondbezitters, en
niet grondbezitters. De eersten waren zij, die onder de
benaming van edelen voorkomen, welk woord in alle
Germaansche talen de beteekenis van bezitters van voor-
ouderlijken grond had; daar het woord Adel, Edel, Odel,
enz. eenen zoodanigen grond aanduidde. De laatsten wa-
ren wederom verdeeld in vrijen of eigenerfden en in
bedienden of slaven. De eersten dezer waren zij, die
zelve of wel van wie een der voorouders vroeger tot de
bedienden behoord had en door vrijlating van den
Edelen of schenking aan dezen van eenig goed of wel door
nijverheid in het bezit van eenig goed, den Heer vroeger
toekomende, geraakt waren; of wel door huwelijk, met
iemand uit de familie van den Heer verwant werden, die
dan door de huwelijksgift hunner vrouwen in een zeker
bezit van goed kwamen. De anderen 'waren zij, die aan
den Heer van den grond dienstbaar waren.

In Friesland, want hiertoe zullen wij ons in dezen
bepalen, bestonden derhalve drie standen. De twee eer-
ste hadden ieder hunne bedienden, de derde was bij een
dezer dienstbaar.

Ia tijden van oorlog en wanneer zij ten strijd moesten
gaan, dan moest volgens de bepalingen van § 21 van 't I deel
der oude Friesche wetten, de vrije Fries, wiens erf 30 pond
waarde had, paard en wapen houden; die 20 had, een
doorslaand (of lang) wapen; die 12 pond had, speer en
schild; en die minder had, koker en boog.

De eerste klasse dezer personen als te paard zijnd?,

3
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zoude men kunnen houden voor diegenen , welke vroeger
lot de Edelen behoorden, hoewel er hier, ten tijde
van de invoering dier wetsbepaling , zonder twijfel
ook groote eigcnerfden onder gerekend zullen geweest
zijn; — en zulks gclooven wij te meer, omdat wij
reeds vroeg die personen ais wapens voerende hebben
aangetroffen.

Deze Edelen dan, wanneer zij met hunne manschap te
velde trokken, voerden ondersebeidingsteekenen, welke op
den helm en het schild, hetwelk zij voerden, zigtbaar
waren. . In den beginne "was het gewoonlijk de kleur
of de kleuren van het schild en de vorm der Helm,
die ze van anderen deed onderscheiden, hetgeen later met
figuren daarop en daarin te plaatsen is vermeerderd ge-
worden. Deze figuren hadden eene symbolische beteekenis
en duidden hunne hoedanigheden aan, althans moesten dit
doen. Ook bevatteden zij wel herinneringen aan vroe-
gere daden. — Zoo kan men bv. aannemen, dat zij die
Leliën voerden onder de Frankische vorsten gediend had-
den ; Rozen, in Bourgondien of Engeland; Sterren en
de halve Maan in het Heilige land; daar zij daarente-
tegen, die'Klaverbladen voerden, als bezitters van weid-
en bouwlanden; Eikels, als bezitters van houtrijke streken,
kunnen worden aangezien. Zoo beduiden wederom de
Leeuw moed, de Adelaar doorzigt, terwijl de Ooije-
vaar en Reiger bezit van lagen moerassigen grond
aanduiden.

Dat men het oorspronkelijke figuur wel eens verbasterd
heeft ziet men in de Leliën, welke de Koningen van
Frankrijk plagten te voeren, welke oorspronkelijk kikvor-
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schen zijn geweest die, wanneer zij zitten, veel van het
figuur van eene Lelie hebben. Immers men zegt, dat de
Hertogen van Aquifanien MkvorscTien in hun wapen voer-
den. Aquitania beduidt ook waterachtige en moerassige
landstreek. Ook hier te lande zijn voorbeelden, dat men
cen ïwijnshoofd in een paard onder eenen eikenboom
heeft veranderd. Deze laatste figuren zijn dan ook wat
fatzoenlijker van uitzigt.

Wanneer wij nu de wapens van vele Friesche familien
nagaan, dan vinden wij boven en behalve de opgenoemde
teekens en figuren, ter regterzijde van het schild en dus
ter linkerzijde van den persoon die er voorstaat, eenen
zoogenoemden halven Adelaar van Sabel (zwart) op een
veld van goud; waaromtrent IANCRE DOUWEMA in zijn
tijd zeide (Boeit, der Partijen, bl. 52): » Ende dat wordt
» nv zeer misbraict; want se seggen, dattz alle f resen ge-
»gewen worden: dan this to presumeeren, dattz degene
» gegewen worden en haer nafolgers, de sulckes.met man-
»heit voerdient hadden, op dat men haer afcompste in
» ewicheit solden mogen kennen."

Wij voor ons houden het er voor, dat het voeren van
zoodanig wapen, van niet zoo vroege dagteekening is ,
als wel wordt opgegeven; en dat het eerst in den bloei
van het leenstelsel, is ingevoerd en door de Friezen aan-
genomen.

De Sage zegt wel en JANCKE DOÜWEMA beroept er zich
ter aangehaalde plaats op, dat de Friezen het regt om
den halven Adelaar in hun wapen te voeren van Keizer
KAREL DEN GROOTES zouden ontvangen hebben; ook meldt
eene andere, dat MAGNÜS FORTEMAN des Keizers heertee-

3*
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ken, bij zijnen terugtogt uit Rome aan zijne vaan bond,
opdat ieder koude zien, dat de Friezen door dien Keizer
waren vrij verklaard; doch men verwart hier het een met
liet ander; want KAREL DE GROOTE heeft nimmer den
Adelaar gevoerd, — en konde dus niet toelaten de helft
daarvan in hunne wapens te voeren; — maar wel de
Keizerlijke kroon, en deze kan FOUTEMAN bij de eene of
andere gelegenheid aan zijne vaan gevoerd hebben. En
zoo KA-REL aan hun, al het regt om de helft van zijn
wapen te voeren, had gegeven, waarvan nergens uit au-
thentieke stukken geblijkt, dan zouden zij de halve
Keizerlijke kroon moeten gevoerd hebben.

Niet eens de enkele, laat staan de dubbele Adelaar,
is door KAREL gevoerd geworden. Eenigen tijd na KAREL ,
zijn de Westersche Keizers den enkelen Adelaar begon-
nen te voeren; en eerst ïater, toen het Oostersche en
Westersche Keizerrijk vereenigd werden, hebben zij de
beide Adelaars dier rijken op elkander, doch diens hals — en
eene ter regter en eene "ter linkerzijde zich strekkende —
gevoerd; en de helft van dit wapen, ^ dus den halven
dubbelen Adelaar, hebben de Friezen later, zoo als wij
straks zien zullen, aangenomen. Zie omtrent den Ade-
laar : Oudheden en Gestichten van Friesland, I , 101.

Deze Sagen zijn desniettegenstaande, voor zoo stellig
zeker aangenomen, dat bijna geen Geschiedschrijver zich
vcrledigd heeft dit naauwkeuriger na te gaan. Doch
zulks moet ons niet verwonderen, daar de meeste onzer
Geschiedschrijvers, naschrijvers waren van hetgeen zij
vonden, zonder omtrent de waarheid of waarschijnlijk-
heid daarvan onderzoek te doen. Dit geldt mede van de
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zoogenoemde Friesche Ridderorde bij SCIIOONEBEEK , ia
zijne: Beschrijving van de wereldlijke ridderordes , afge-
beeld , al waar men een ridder met eenen witten man-
tel vindt, waarop de Keizerlijke kroon geteckend staat.
Bedrieg ik mij niet, dan heeft er nimmer zoodanige Rid-
derorde en hebben er dus ook geene ridders van die
orde bestaan, althans mij zijn geene sporen daarvan voor-
gekomen. De Sage hieromtrent, staat •wederom met de
beide vorige în verband, waarvan de waarheid al-
leen deze is; dat hierdoor bevestigd wordt, dat KAREI.
eene kroon in zijn schild voerde en de Friesche Edelen,
nadat het Oostersche en "Westersche Keizerrijk vereenigd
waren, en men •wapenen en figuren voerde, den halven
dubbelen Adelaar bij hunne wapens gevoerd hebben.

Zoo even zeide ik, dat het voeren van den halven
dubbelen Adelaar van latere dagteckening was en dat
het, eerst in den bloei van het leenstelsel, is ingevoerd
en door de Friezen aangenomen.

Ten tijde van den bloei van het leenstelsel in Duitsch-
land, bestonden er natuurlijkerwijze Leenmannen. Deze
nu waren of Leenmannen van de kroon of wel van de
Hertogen, Graven, enz. Be eersten verhefton hun leen
directelijk van het rijk en stonden als zoodanig immedi-
aat onder den vorst. De laatsten verheften hun leen van
den Hertog of Graaf enz. en stonden immediaat onder
dezen en mediaat onder den Keizer. Behalve dezen wa-
ren in Duitschland ook vrije Heercn, die hun goed geheel
vrij bezaten en onder den naam van Vrijheeren (liberi Ba-
rones) bekend stonden. Deze stonden wel immediaat on-
der den Keizer, doch waren zijne 'Leenmannen niet en vrer-
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den Allodialen genoemd. Ten teeken hiervan voerden zij
in hun wapen den enkelen'Keizerlijken Adelaar, hetwelk
aan de anderen als Leenmannen niet vergund was.

De Friesche Edelen, menschen, en dus ook even als
alle andere volkeren, navolgers en bewonderaars van ande-
ren, meer en meer met hunne naburen in aanraking ko-
mende, en bij vreemde vorsten in dienst geweest, om den
krijg te beoefenen en met de zeden en gewoonten van an-
dere landen bekend te worden, om zich daardoor nader-
hand in hun land meer aanzienlijk te maken, leerden daar
het voeren dier wapenen en bewonderden tevens de schoon-
heden van het leenstelsel met betrekking tot hunne eigene
personen; daar dit laatste hun eene magt zoude gegeven
hebben, welke hun nog ontbrak en waarnaar zij even als
de Duitsche Grooten haakten. Ik zeg naar haakten; want
hiertoe hebben zij al het mogelijke aangewend, doch heb-
ben nimmer ten vollen kunnen slagen. Wil men hierom-
trent bewijzen, dan leze men Over het reg't van beklem-
ming nog heden ten dage in de provincie Groningen in
kracht, en men zal zien, dat dit een gewijzigd leenstelsel
is. Beklemming en teen zijn eigenlijk Synoniem; bij bei-
den blijft het bezit bij den Heer en het gebruik, (doms-
nium utile) tegen eene zekere vergoeding of verpligting bij
den gebruiker. Het is hier evenwel de plaats niet, dit
breedvoeriger te ontwikkelen, en ook dit onderwerp .ver-
dient eene afzonderlijke behandeling.

In Friesland heeft men het evenwel zoo verre niet kun-
nen brengen, doch desniettegenstaande vinden wij aldaar
sporen van beginselen, om het leenstelsel langzamerhand
in te voeren. Men leze de verhandeling over het stemregt.
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door dett geleerden P. WIESWSMA uitgegeven en men zal
daaruit zien, dat IÏIOÏI hier , even als in Groningen, ge-
tracht heeft dit in te voeren; -want daar vindt men onder
anderen deze bepaling: » dat men de stem konde koopen
van een stemgeregtigd goed, door van een klein gedeelte
van dat goed eigenaar te worden, waarop door den eige-
naar liet regt van stemmen, hetwelk op het geheele goed
lag, konde gelegd worden:" door welte stenigeregtigheid ,
zij den staatkundigen invloed, dien zij vermeenden te moe-
ten hebben, konden bevestigen. Zoo dachten helaas ! ve-
len ten aanzien van hunne medeburgers en medelandge-
nooten. Ten aanzien van den Keizer volgden zij- een
tegenovergesteld systema, en dit is blijkbaar in het stelsel
met betrekking tot het voeren van den halven dubbelen
Adelaar, daar zij hierdoor hunne onafhankelijkheid van het
Keizerlijk nog meerderen Mem wisten bij te zetten.

De Friezen beriepen zich bij vijandelijke invallen , wan-
neer men zich meester van hun land wilde maken op het
gezag van den Keizer, erkenden hem dan voor hunnen
Heer en riepen zijne hulp in , wanneer zij zulks noodig
achtten, Zij vergaten evenwel meesttijds, om de daarvoor
bepaalde schatting te betalen. De Keizers, welke weinig
toevoorzigt op Friesland konden houden en hierdoor niet
in staat waren die schattingen geregeld in te vorderen,,
waren dus blijde, eene zoodanige gelegenheid te baat te
kunnen nemen, daar zij hoopten hierdoor hunne schat-
tingen voor het vervolg te zullen kunnen innen.

Deze heerschappij beschouwden de Friezen aldus: Zij
stonden niet onder den Keizer van het Duitsche rijk, maar
onder den Keker -van hetvereenïgd Oostersch en Westersch
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Keizerrijk en alleen in die hoedanigheid erkenden zij den
Duitschen Keizer als hunnen Heer. Zij nu, die niet min-
der , maar wel meerder wilden zijn , — en dit konden
zij toen, — dan de Duitsche Allodiale Heeren, zij die
hunnen maatschappelijken stand met betrekking tot den
Keizer wisten te waardeeren, voerden juist daarom niet
den Oosterschen of Westerschen Adelaar, even als deze,
in hun wapen, maar om hunne meerdere grootheid te
meer te doen uitkomen, voerden zij de helft van het
wapen van het vereenigd Oostersch en Westerseh Keizer-
rijk , en duidden hierdoor tevens aan , dat zij hooger dan
de Allodialen stonden en vrije en onafhankelijke Edelen
waren, aan wier hoofd, ingeval van oorlog, de Keizer
als hun Heer stond. Zij nu welke bij de invoering van
dit gebruik aantoonen konden , dat de aankomst van hun
bezit zich in de grijze oudheid verloor, die dan ook als
de eerste en voornaamste burgers van den staat, als Ede-
len , beschouwd werden, konden dus alleen den halven
dubbelen Adelaar in hun wapen voeren; andere daaren-
tegen , wier aankomst van bezit bekend was of geweest
was, niet; en op deze, en misschien ook op sommige
groote eigen-erfden, zal JANCKE DOUWEMA in zijnen tijd
het oog gehad hebben , toen hij schreef: » dat het voeren
van den halven dubbelen Adelaar ten zijnen tijde zeer
misbruikt werd."

In Duitschland was het aan niemand, dan aan den
Adel veroorloofd wapenen te voeren tenzij zij zulks door
bijzondere gunst van den Vorst verworven hadden. In
Friesland schijnt men dit zoo naauw niet genomen te
hebben, daar men aldaar reeds in de vroegste tijden
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Eigeii-erfden ontmoet, die even als de Edelen wapenen
voerden; en waarschijnlijk wel, omdat zij zich gelijk meen-
den te moeten stellen met de Adelijke Grondbezitters,
door het bezit van hun goed , hetwelk wel eens grooter,
dan dat van eenen Edelman was; en ook voornamelijk,
wanneer zij met adelijken getrouwd waren. Ook was er
geen Vorst, die liet hun verbood of konde verbieden; en
bij de Edelen was de magt niet om dit te keer te gaan.

De overige gegoedde ingezetenen , die eerst een naam-
cijfer gebruikten bragten dit ook later op een schild over,
en vormden daarmede een wapen; dikwijls ook met bij-
voeging van den halven dubbelen Adelaar. Die naam-
cijfers waren in het oude schrift opgesteld en komen mij
voor overblijfselen van het vroegere Runeschrift te zijn.
Ik bedoel hier die bijzondere figuren in de wapens, welke
ik voor Monogrammen houd en hoeksgewijze even als de
Rune- en monogrammen gevormd zijn , van welke vele , zoo
men weet wie ze gevoerd hebben, volgens het Rune-
alfabet kunnen ontcijferd worden.

In latere tijden heeft men het voeren van wapenen in
Friesland nog verder uitgestrekt en ieder, die het in
het hoofd kreeg, heeft zich dan ook een fantasie-wapen
aangeschaft; de meeste evenwel zondigen tegen de regels
van de wapenkunde en in allen gevalle worden zij ten
onregte gevoerd.

Leeuwarden, DE HAAN HETTEMA.

1843.
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Ontvang mijn groet, Maria ! in den. schoot
Bes stillen grafs; mijn hart, aan u verbonden ,

Spreekt gaam tot u , schoon gij uw lippen sloot,
Eo nederligt, met lijkgewaad omwonden.

Maria! u wier luistrende aandacht hing
Aan eiken toon , die van de harpsnaar zweefde ,

Wanneer ik zong, en de verovering
Des geestes in mijn stem en aangreep beefde; —

Maria! u bestemde ik eens een lied;
'k Wilde uwen naam, in uitgevloeide woorden,

Zoo als 't gemoed die uit zijn diepten biedt,
Verheffen op de vleuglen der accoorden!

Maar voor ik zong, sloop u een gift des doods
Den boezem in, dat, door zijn martelingen,

Uw lentcbloem, in hare ontwikkling grootsch,
Versterven deed;— toen was 't geen tijd van zingen; •

Of 'k had bedrukt, met den Profeet der smart,
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Een Maaglied moeten stemmen iu het midden
Der weenenden, maar de aandrang van mijn hart

Was zingen niet: — dat hart smolt weg in bidden.
Uw krariktc was een krankte tot den dood;

En reeds zaagt ge u van 't stof der aarde ontbonden,
Eer zich mijn mond voor 't vol gevoel ontsloot,'

En toonen zong, die uwen naam verkondden,

Maar zal die naam, waarbij mijn ziel gedenkt
Aan eindloos meer dan groolsche krijgsbedrijven,

Aan 't geen den mensch den rang der Englen schenkt,
Dan ongekend en onbezongen blijven?

Neen 't was geen spel der zinnen 't was de kracht
Der profetie; 't was hooger geestdoordringen,

Maria! toen ge aan d' ingang van den nacht
Des grafs voorzaagt, dat ik op u zou zingen.

Hier, waar een schreê den dood van 't leven scheidt;
Waar de in den Heer ontslaapnen zamen rusten-,

Hier, waar 't verbond van tijd en eeuwigheid
De grenzen eens bepaalden van hun kusten,

Hier zal mijn harp, aan sombren ernst gewoon,
Een zacht geruisch, een graf klank van zich geven,

En Dierbre! uw naam, op d' adem van den toon
Des lijkzangs, langs de stille graven, zweven.

Ik zal, en leg thans dezen lijkpligt af,
Maria ! mijn geloften u betalen;

En mijne trouw, dit fluistert uit uw graf
Een stem mij toe, «al uwen dank behalen.
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't Bazuingeschal der vlug gewiekte faam
Verbreid' den roem, de glorie der heldinnen,

Wie, om den klank van eenen ijdlen naam,
De leus doordrong: Den dood ! of overwinnen!

Het trillen van de harp is 't zegelied,
Dat op u past, die onder vrees en beven

Gestreden hebt, — u, die de roemzucht niet, —
Maar de ootmoed schild en wapen had gegeven.

Maria! voor uw nieuwe naam nog klonk,
In d' Englenzang en 't zegelied der choren,

Waart ge een, in naam, met haar, die 't leven schonl
Aan meer dan ooit uit vrouwen werd geboren;

En niet in naam alleen : gij waart als zij
Een saronsroos, een leliebloem der dalen,

Van eene pracht, een innig schoon, waarbij
Geen bloemen 't in den hof eens konings halen.

Geen valsch vertoon, waarmee de dartle lust
Tot pralen pronkt, in ijdel zelfsbehagen ,

Maar zedig schoon, zich zelf als onbewust,
Versierde uw jeugd, in 't opgaan uwer dagen.

Maar meer dan dat •• Maria's vroom gemoed,
Haar kinderzin was u de ziel doorweven,

En vroeg, als zij , van godsdienstzin doorvoed,
Bezielde u 't hoog, 't in God verborgen leven, —

Het leven, dat, door dood noch graf beperkt,
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De liefde in "t diepst van haar beginsels heiligt;
Bevindingen van hoogren vrede werkt,

En door den nacht van 't dal des doods beveiligt.
Zoo kondt gij , met de Maagd van Nazaretli,

Der wereld vreemd, en als van haar vergeten ,
Verdiept in God, verloren in 't gebed.

Of hoog verrukt, u begenadigd hecten !

't Was Jozefs bruid, wier maagdelijke schoot
Het kind ontving , om wien eens Englen zongen ,

En eenmaal de verlosten van den dood
Den lofgalm slaan , op vlugge hcmeltongen;

Zij was de maagd , die , op den hoogen toon
Der profetie, in zangdrift, los mogt breken:

»Eens zullen mij, de moeder van Gods zoon ,
» Geslachten bij geslachten zalig spreken!" —

Geen band des bloeds verbond u aan dat kind;
Gij mogt geen vrucht uit uwen schoot aanschouwen;

En toch gij waart, als zij, omhoog bemind,
Een roem der kunne, een zalige uit de vrouwen.

Gij had, gelijk Maria uit het vlek
Bethanie , aan zijn voeten neergezeten ,

Uit zijnen mond, waar ieder woord een trek
Van God in was, en meer dan englen weten,

Geheimen van het geestlijk koningrijk,
Gedachten uit de heemlen opgevangen ,

En aan dien mond, 't geloovig hart ten blijk,
Met luistrend oor en open hart gehangen.
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Zoo voeldet ge u dien grooten Davidsspruit
Haast ingelijfd, en naauw met Hem verbonden,

En hingt Hem aan met cene liefde, als bruid,
Zoo vleesch en bloed hier nooit beminnen konden.

En waart gij, als genoodigde, aan zij» disch
Gezeten, "waar Hij zelf de liefdepanden ,

ïn brood en wijn , als hemellafenïs,
Ben gasten biedt met zijn doorgraven handen; —

En zaagt gij daar op 't offer dat Hij bragt
Voor zondaars, Hij de zoon uit God geboren ,

't Onschuldig Lam, ook u ten zoen geslagt ,
Dan smolt uw ziel, in 't diepst gevoel verloren, —

't Gevoel, dat in Gods volheid oorsprong neemt,
En , in de ziel der heugen uitgegoten,

Verrukking wordt, die naar 't genieten zweemt
Der Engien, wien de Heemlen zijn ontsloten; —

Ban zalfdet ge, als de maagd in Simons huis,
Beschaduwd door de hooge olijvenlanen,

Het heilig hoofd, dat eens zich boog aan 't kruis,
En wijddet Hem uw kussen en uw tranen.

Ja , schoon de voet des Heiligen het stof
Der aarde niet" meer drukt , en de gezangen

Ber heemlen reeds sints eeuwen zijnen lof
Verkondigden, Hij wilde uw hulde ontvangen:

Uw teeder hart was de alabasterflesch;
Uw nardus loofde in heilig geestvervoeren :

Uw kus was 't vroom omhelzen van de les
Der liefde , uw traan het diepst gevoel ontroeren.
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Dat vroom bestaan , die reine hemelzin ,
Waarin het beeld des Midd'laars met zijn trekken

Stond afgedrukt, als een discipelin
Hem waardig, was reeds vroeg in u te ontdekken;

Maar nooit nog bleek, dat ge een met zijnen doop
Gedoopte waart, en zijnen kelk der weeën

Eondt ledigen , als toen een overloop
Van druk u trof, verhoogd tot stortvloed-zeeën;

Toen 't moordend gift , u de aadren ingestort,
Verdelgziek woedde in borst en ingewanden,

En gij, als waar voor u Gods arm verkort,
Geen redding zaagt, bij 't heffen uwer handen ;

En toch met Hem, die in Gethsemané
Den doodstrijd streed, geen klagt u liet ontglippen-,

Terwijl de rust in God, bij 't martlendst wee,
Nog hemelde om uw bleek bestorven lippen.

Mijn ziel .gedenkt er aan met siddering,
Wat dagen hier uw laatste dagen waren;

Hoe hoog bij u soms de beproeving ging;
Wat smart liet was, uw worstling aan te staren!

't Was vruchtloos, dat de hand der liefde op 't zachtst
Uw peluw schikte, en 't donzen leger spreidde, —

En het gordijn der schaduwen des nachts
't.Bedrijf des daags van uwc sponde scheidde:

Was 't niet de smart, die uwe rnst verslond, —
Dan spookte een heer van in het brein geschapen

Verschrikkingen het veege krankbed rond,
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En gunde u niet een nachtwaak door te slapen.
En als gij nog eens even sluimren mogt,

De e.entoonige, uur aan uur herhaalde, slagen
Der dorpsklok, of een pijnlijke ademtogt

Brak 't eensklaps af, bij pijnlijk boexemjagen!
En zaagt gij dan, aan Dierbren uit uw huis ,

"Wier teederbeid aan uwe sponde "waakte,
Dat hun uw smart, bij d' aanblik van uw kruis,

De ziel doorboorde en 't hart weemoedig maakte,
Dan was 't u bang , en zocht ge uw diepe smart,

Uit deernis, voor de Dierbren te verbergen:
Gij wildet niet, al viel 't u nog zoo hard,

Dat uwe ellend' dien tol hun af zou vergen.
Vaak was 't uw hoop, bij 't kruipen van den nacht,

Min afgedeeïd door uren dan door schrikken,
Dat de uchtendstond, verlangend ingewacht,

U troosten zou voor eenige oogenblikken:
Maar ach! gelijk de moeite in treurgewaad

Gekleed, bij u des avonds overnachtte,
Zoo was zij 't ook, die , aan den dageraad ,

U weer in nieuw en zwaar beproeven wachtte.
Ja , 't woest verderf zwaaide over u den staf,

Als 'wilde 't zelfs uw diepste beendren treffen,
Geen hand woog uwe ellende, uw smarten af:

Zij waren in geen weegschaal op te heffen 1
En toch gij leedt, Maria , maagd der smart!

Met het geduld der zwijgende offerlammeren,
Ten teeken, dat uw onderworpen hart

Van hemekin doortrokken was, die jammeren.
O! 't was iets groots, 't was hemelsch, in uw oog
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Dîe mengeling van weemoed en vertrouwen,
Dat stil geloof, zelfs als de wenkbraauwboog

Van smart vertrok, in zijn triomf te aanschouwen!
Dan waren 't Biet de boden van 't verderf

Alleen,. die op den toon des stomswinds zongen,
En huilden, en, om de aanwinst voor hun erf,

In woesten dans, om uwc sponde sprongen;
Ge ontdektct door dien stoet, in grafgewaad,

Waarbij n 't lied des doods in de ooren druischte,
Uw' Engel, die, in glans den dageraad

Te boven , vrede u van zijn vleuglen ruischtc , —
En zong, en smolt in hcmelmelodij ,

Op toonen , hem van verre tocgezongen:
» Maria ! wat nog uw beproeving zij ,

»Houd moed! houd moed! haast is uw pleit voldongen!"
En op zijn ?.ang, steeds nieuw, steeds ongewoon,

Schoon meer geboord in heilig aandacht leenen,
Zaagt ge opwaarts, en, op d'aangcslagen loon

Des Engels, was 't gevreesd bezoek verdwecnen.

Gij hebt dien moed behouden tol den dool,
En, onder 't lied, u fluistrend tocgezongen:

Het is voïbragt! ziet gij dat morgenrood
Der heemlcn ginds ? het vreeslijk pleit voldongen!

Ja, 't is voïbragt! Wij juichen 't d' Engel na,
Als hadden wij dien juichioon opgevangen;
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En wie voor n de citertoonen sla,
Uw zegepraal zij 't voorwerp van zijn zangen!

Gij zîjt de rust dar heugen ingegaan ,
Toen de adem van den dood uw vlaswiek bluschte;

En wij, terwijl wij op uw grafperk staan,
Wij groeten u , en zeegnen uwe ruste.

Wij hadden gaarne u langer hier gehad,
En u zien in- en uitgaan in ons midden;

Blaar denken wij, dat gij zijt waard geschat:
In 't hoog gevoel der Englen God te aanbidden ,

Daar, waar geen rouw meer heerscht, en 't weegeklag
Der Aarde in 't lied der Heemlen is herschapen,

Ban zijn wij stil, en zeegnen zelfs den dag ,
Waarop men sprak: «Maria is ontslapen!"

Geen diepe rouw, hoe hard uw heengaan was,
Zal troosteloos langs dezen heuvel kruisen:

Geen lijkcipres zal treuren op uwe asch;
Geen lied des doods van zijne blaadren ruischen.

Neen, op dit graf zal een gewijde traan
Van weemoed en van zielsvcrmkking vloeijen ,

Zoo vaak ons hart , bij 't vroom ter beèvaart gaan,
Zich aan uwe asch, uw dierbare asch voelt boeijen.

En met dien traan, uw waard, bezeeglen wij
Het vroom besluit, en zullen 't vaak herhalen;

Maria! wij, wij voeren strijd als gij ;
Om eens, ais gij, volgrootsch te zegepralen!

Zoo zullen we u , ter nagedachtenis,
Lijkoffren in een heilig traoenplengea,

En uwen naam , die steeds ons dierbaar i s ,
En dierbaar blijft de waardigste offers brengen.
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Eens, als de rouw zich om ons kleedt in 't zwart.
En treurenden op onze graven weenen,

Dan zien we u weer; — niet meer de maagd der smart,
Maar zaalge, aan wie volmaaktheên luister leenea -,

Wij noemen u bij uwen nieuwen naam,
En knielen, bij 't ontmoeten, biddend neder;

En 't vol gevoel smelt in de ontboez'ming zaam:
Geen dood, geen graf scheidt immermeer ons weder!

St. Jacóbi Parochie, w. DE JONÖ, JACOBSZ.
1843.
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't Was op een' winteravond,
De stormwind gierde rond,

En dwarlend dreef de sneeuwjagt'
Langs d' ijzerharden grond ,

Toen eenzaam op de heïdè,.
Een meisje dwalend liep ,

Haar kind gedrukt aan 't harte ,
En luide jammrentï riep :

» Wreedaardig was mijn vader,
Die me uit zijn woning sloot;

Wreedaardig was mijn moeder ,
Die mij geen bulpe bood;

Wreedaardig is de stormwind,
En 't weer zoo snerpend koud;

Maar wreeder nog de jongling,
Die mij verliet voor goud!
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•» Stil, stil, mijn tecder knaapje-
Kom, warm u aan mijn hart;

i Ach! weinig kent uw vader
Ons leed en onze smart.

Zij zijn gemoed hardvochtig,
Kon hij ons lijden zien,

Hij opende ons zijne armen
Om troost en heul te biêii.

•» Koud , koud, mijn dierbare engel!
Ligt gij verstijfd ter neer ?

O, faeete tranendropplen!
Bezielt het -wichtje weer.

Ban, ach! verkild tot ijzel,
Valt ge op zijn aangezigt.'

Ach, alles, arme moeder!
Derft gij met uw lief wicht."

Toen zonk zij handewringend ,
In 't aaMig loeijend weer ,

Door doodsangst overweldigd,
Aan 's knaapjens zijde neer.

Zij kuste nog zijn lippen,
,y En jammrend overluid,

Sloeg zij het oog ten hemel,
, En blies den adem uit.

Naar het Engelsen. w. SCHEPERS.
Heerenveen, 1843. — .
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I n eenen stormachtigen nacht van het jaar 677 wor-
stelde een schip van de eenvoudige bouworde des toen-
maligen tijds met de woeste golven, die het nu hemelhoog
verhieven , terwijl het in het andere oogenblik als in den
afgrond scheen te verzinken. Het kwam van de kusten van
Engeland, om naar het vaste land over te steken, en
in de eene of andere haven van Franhrijli te landen.
Te vergeefs spande het scheepsvolk alle krachten in , om
koers te houden; het roer was verbrijzeld, de verscheurde
zeilen gierden wild door de lucht, de winden loeiden,
menschenkracht schoot hier te kort. Afgemat zonken
de armen der schepelingen neder, en allen verzamelden
zich om eenen man in priesterlijke kleeding, die hulp
en redding van den Almagtige afsmeekte. Deze was de
Bisschop van Yorli, WILFKIED , welke door EGFRID , den
Koning1 van Northurnberland, van zijne waardigheid ont-
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ïset was, cu nu Engeland had verlaten, met het oog~
merk , om naar Rome te reizen en bij den Paus bijstand
te zoeken.

De aanbrekende dageraad toonde d?n reizigers de kusten
van een vreemd, hun onbekend land. De storm was
bedaard , en eene frissche koelte dreef bet vaartuig naar
het strand , hetwelk de geredden met de innigste vreugde
betraden. Het was een eenzaam en woest oord; wier
en biezen en het rosse heidenkruid bedekten de vlakte;
uitgestrekte donkere bosschen vertoonden zich ginds en
derwaarts aan het oog, en tusschen de verspreide groe-
pen van boomen verhieven zich hier en daar ecnige
eenvoudige woningen; — zij bevonden zich in het land
der Friezen.

De Friezen hadden in dien tijd eenen zaclitmoedigen
en edelaardigen man tot Koning, ADGILLUS genaamd. De
aangekomene vreemdelingen werden gastvrij door hem
ontvangen , en daar zij in het najaar aangeland waren,
bragt WILFHIED de wintermaanden in Friesland door,
die hij besteedde, daartoe vrijheid van ADGILLÜS verkregen
hebbende , in de prediking van het Christendom, met dat
gevolg, dat velen het aannamen en gedoopt werden. 3STa
zes maanden vertoefd te hebben vertrok WILFRIED, om
met zijne togtgenooten de reis naar Rome te ondernemen.

WiLFKiED was de eerste, welke in Friesland het Evan-
gelie verkondigde. Fa hem bezocht WIGBERT het land,
't welk WILFRIED vóór tien jaren betreden had. In de-
zen tijd was er intusschen vele verandering voorgevallen.
De goede, zachtmoedige Koning ÂBGILIUS was gestorven,
en zijn opvolger was RADBOUD , een nrw krijgsman , een
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vijand van het Christendom ca vervolger van de verkon-
digers van het Evangelie. Gedurende twee jaren predikte
WIGBERT het woord der zaligheid , zonder vrucht van
zijnen arbeid te zien., en na vele aangewende pogingen
en ondervondene teleurstelling zag hij zich verpligt, on-
verrigter zake naar Engeland terug te keeren.

Vervolgens hebben in het tegenwoordige Friesland WUL-
ÏRA.N, BOMFACIDS , en WiLiEHAD het Christendom ver-
kondigd , gelijk mede do beroemde LUDGERUS , van af-
komst zoo wel als van inborst een Friesch edelman,
geboren te Wicrum in Westdongeradeel, uit wiens leven
ik u eenige bijzonderheden mededeel.

Zijn grootvader, WUESING ADO , was een der rijkste en
aanzienlijkste, ingezetenen van Friesland, die bij zijn volk
in faooge achting stond. Hij was een weldoener der armen,
een verdediger der onderdrukten en een regtvaardig regter.
Hij schijnt eene staatkundige betrekking bij de Friezen
gehad te hebben, wier regten hij den moed had tegen
den Koning RADBOUD te handhaven; hij schroomde niet
de waarheid voor den Koning en zijne Grooten te ver-
dedigen , en zonder aanzien des persoons aller regten te
beschermen. Gelijk hij den armen een vader was, zoo
was hij ook eene toevlugt voor vreemden en reizigers,
die welwillend door hem werden opgenomen, en dit strekte
zich zelfs uit tot de Christelijke geloofs-predikers. Om
deze redenen smeedde RADBOUD het ontwerp , om zich van
dezen bij hem gchatcn tegenstander door geheime moor-
denaars te ontslaan. Doch onder de raadslieden zelve
van den Koning bezat hij getrouwe vrienden, welke hem
van het dreigende gevaar verwittigden, dat alleen door
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de vlugt te ontkomen was. Hij viood naar den Vorst
der Franken , wiens hof het toevlugtsoord van alle ver-
volgde Christenen was. In de overhaaste vlugt had hij
slechts het geliefdste, dat hij bezat, zijne vrouw ADAL-
GARDA en zijnen eenigen zoon NOTHGRIM, gelijk ook eenen
getrouwen bediende , met zich kunnen voeren. Allen
beijverden zich om den edelen Fries met Christelijke liefde
te ontvangen. WURSING , die het Christendom nog niet
had aangenomen, maar van hetzelve niet af keerig was,
ontving weldra onderwijs in hetzelve en werd eerlang
met zijne vrouw en zijnen zoon gedoopt. Korten tijd
daarna schonk zij hem een' tweeden zoon, TJADGRIM ge-
naamd, die de vader van LUDGER werd.

Toen de onverzoenlijke Christenvijand, Koning RADBOUD ,
in het jaar 719 gestorven en de tijding hiervan WURSING
ter ooren gekomen was, ontwaakte in zijn hart de oude
liefde tot zijn vaderland, en hoezeer noode scheidende
van de vele vrienden, die hij zich onder de Franken
verworven had, keerde hij naar Friesland terug.

TJADGRIM had twee zonen , LÜDGEII en HILDEGEIM , en

twee dochters GERBORGIS en MICHTILD genaamd, bij zijne
vrouw L1AFBD6.CH , dochter vanNcTHRAD, eenen der voor-
naamste edelen onder de Friezen , en van ÂDELBÜRG *),
uit een niet minder aanzienlijk geslacht voortgesproten.
Van deze LIAFBURCH wordt verhaald, dat zij kort na hare
geboorte in groot gevaar was, om van het leven beroofd

*) ADELBÜRG zond hare jongere broeders WtJM.inB.AT en THYATBHAT
aan WILÏÆBIIORD , Aartsbisschop ie Utrecht , om door hem onderwezen
te "worden. Deze twee zijtt de eerste Friezen., die in den geestelijken
stand rijn Opgenomen.
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te worden. Hare grootmoeder namelijk van vaders zijde,
die bij het Heidendom volhardde, ofschoon hare kinderen
Christenen -waren geworden, wenschende, dat hare schoon-
dochter een' zoon mogt ter wereld brengen , en in deze
hoop wederom teleurgesteld door de geboorte van LIAF-
BÖKCH, die de achtste dochter was , liet de jonggeborene
der moederj ontnemen, en gaf aan één' harer slaven last,
om het ter dood te brengen en alzoo den Goden te
offeren, hetwelk men volgens de zeden des Heidendoms
niet voor zondig hield , zoo slechts de kinderen nog geen
voedsel gebruikt hadden. Toen hij gereed stond, om de
gruweldaad te volvoeren , greep het kind met beide hand-
jes den rand van het vat, waarin het verdronken zou
worden. Eene vrouw , uit eene nabijgelegene hut, daar
voorbijgaande en met de zeden van hare landgenooten
bekend, vermoedde, wat hier gebeurde, en door medele-
den aangedaan ontrukte zij het hulpeloos wichtje aan de
handen des moordenaars, en met snelheid zich verwijde-
rende bereikte zij met hetzelve hare woning. Hier geko-
men zijnde, was haar eerste werk, het kind eeiiigen ho-
nig in den mond te doen, Weldra werd zij duor den
slaaf gevolgd; toen deze hare woning was binnengetreden,
toonde de vrouw hem het aan den honig zuigende kind,
en stelde hem met zoodanige overredende kracht van taal
het verbod van hunne Goden voor, om een kind te doo-
den , hetwelk reeds voedsel gebruikt had, dat hij beslui-
teloos de vrouw verliet, onder de voorwaarde haar het
kind te zullen laten, indien zij bij den grooten WODAN
wilde beloven , hetzelve heimelijk als het hare op te voe-
den , opdat zyne gebiedster nooit vernemen mogt, dat hij ••
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hare bevelen niet had volbragt, en het ter dood bestemde
kind in het leven was gebleven. Zij deed het, en de
slaaf verwijderde zieh.

De kleine LIAFBÜRCH werd nu in het verborgen door
de redster van haar leven opgevoed. Dit bleef echter geen
geheim voor de edele ADELBCRG , die, op het vernemen
van hetgeen was voorgevallen, God op het hartelijkst dankte
voor het wonderbaar behoud van haar kind. Eerst na
den dood der grootmoeder keerde het in het ouderlijk huis
terug *).

Was dus de moeder van LUDGER in hare eerste levens-
uren in doodsgevaar geweest, het aanzijn van hemzelven
•werd ook bedreigd, eer hij nog geboren was. LIAFBDRCH
had de gewoonte, om haren echtgenoot, na kortere of
langere afwezigheid terugkeerende, een eind wegs te ge-
moet gaan. Het was in het jaar 744, dat zij met te
grooter verlangen zijne wederkomst verbeidde, omdat zij
in de hope verkeerde, hem een pand hunner liefde to
schenken. Toen haar de tijding werd gebragt, dat hij
naderde, liep zij , door vreugde vervoerd en haren toe-
stand vergetende, met groote drift hem te gemoct. In
den hof gekomen zijnde struikelde zij en viel, tot ont-
zetting der aanwezenden , op een paal neder , zoodat zij
bewusteloos, zonder eenig teeken van leven, in haar Slot
gedragen werd. Men wanhoopte aan haar behoud; maar
haar bewustzijn keerde weder 3 en na 'weinige dagen be-

*) ALTEIUDUS , Vita Liudgeri , Lib. I. Het medegedeelde door WES-
TEND œp, Jaarb. v. de prof. Groningen, I . bl. 64 , -volg. die niet de
moeder van LTJDGER , maar LUDGER zelven deü dood doet ontkomen ,
is strijdig met het verhaal van AMFJMWB. I*»
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viel zfj van cenen zoon, aan welken men geen het minste
letsel bespeuren koude. Het was een gezonde, schoone
knaap, dien LIAFBURCH ter wereld had gebragt, en die
den naam van LUDGER ontving.

Slet betrekking tot zijnen eersten leeftijd vindt men
aangeteckend, dat hij een kind was van vlugge geestver-
mogens , vriendelijk en zacht van aard, en zoo beschei-
den , dat men hem niet zonder bewondering aanschouwen
konde. In den omgang met andere kinderen was hij een
kind, maar hunne spelen waren hem Biet aantrekkelijk
genoeg ; hij zocht en beminde meest het gezelschap van
bejaarde lieden, en dikwijls zag men ook het kind, in
eenzame plaatsen, in hof of woud , de majesteit van
God ia de schoone natuur met stillen eerbied bewon-
deren.

De godsdienstige geest, welke in het huis zijner edele
ouders heerschte, had den weldadigsten invloed op het
hart van den zoon, en gaf aan hetzelve eene Godvruch-
tige rigting, die hem nimmer verlaten heeft.

Men verhaalt van hem, dat hij nog jong zijnde zich
dikv/ijls bezig hield met in het bosch de schillen van
boomen te verzamelen, die hij aaneen hechtte en van
welke hij boekjes maakte, waarin hij het schrijven na-
bootste , dezelve dan aan zijne ouders en huisgenooten
brengende, met het verzoek om die voor hem te bewa-
ren *). Geheele dagen bragt hij in het woud door met

*) Ai/n?r.iDTjs l. c. schrijft : libros jam diligere , arborum cortices ,
•xjuibus ad luminaria uti solemus , colligere, Mos ad simüiluâinem
îibrorum consuere, cuin festuca s et nigro quolibet liquore imitari
scribentes.
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dit zijn lievelingsspel, en toen men hem eens vroeg, wat
hij gedaan had , antwoordde hij: dat hij gelezen en ge-
schreven had , en verder gevraagd zijnde, van wicn hij
dit geleerd had, zeide hij : God heeft het mij geleerd.

Toen LIJDGEK den ouderdom van veertien jaren bereikt
had, werd hij door, zijne ouders naar Utrecht gezonden,
om het onderwijs van den Abt GREGOBIUS te gemeten.
Aldaar muntte hij weldra boven zijne medeleerlingen uit
en werd hun ten voorbeeld voorgesteld. Zijne buitenge-
wone vlijt, zijn helder verstand, zijn godsdienstige zin
en ingetogenheid ver-wierven hem liet welgevallen van zij-
nen Leeraar in die mate, dat deze hem als zijn' eigen
zoon beminde.

Toen hij acht jaren op de school te Utrecht had door-
gebragt, kwam een Geestelijke uit Engelcmâ , met name
ADELBERT , den Abt GREGOIUUS bezoeken, om deszcîfs raad ,
hoe hij op de beste wijze aan de bekecring der Heidenen
zoude kunnen arbeiden, in te "winnen. Als deze naar
Engeland zoude terugkeeren , verzocht LUDGER , die reeds
lang verlangd had, Engeland te bezoeken, uit hoofde van
deszelfs roem in wetenschap en Godgeleerdheid, met ADEL-
BERT de reis derwaarts te ondernemen. GREGO&IUS stond
hem zijn verzoek toe, en nadat ook de ouderlijke goed-
keuring bekomen was, gingen zij op reis en kwamen, na
voorspoedigen overtogt, in Engeland aan. Dadelijk bega-
ven zij zich naar de wereldberoemde Abtdij van Yorlc, in
welke toen onderwijs in alle bekende wetenschappen ge-
geven werd, en die alom vermaard was wegens den gods-
dienstigen geest , aldaar heerschende. Hen vond hier eene
•soortreffelijke boekverzameling en eenen uitmuntende»,:
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Leeraar, den beroemden. ALCUINBS , een' man van de
voortreffelijkste geestvermogens. Gedurende oen jaar woonde
LÜDGER de lessen van dezen getrouwelijk bij, en toen was
de tijd daar, dat hij weder vertrekken moest. Te Utrecht
teruggekeerd werd hij met hartelijke vreugde door den
eerwaardigen GREGOIUÜS ontvangen. Het onderrigt in-
tusschen van ALCUINDS en deszelfs omgang hadden zulk
eenen indruk op hem gemaakt, dat het zijne vurigste
begeerte was, om te eeniger tijd naar de school van
York terug te keeren. Toen hij eindelijk dit zijn ver-
langen aan GREGORICS openbaavde, sloeg deze zulks af,
en daar hij bemerkte, dat de jongeling door zijne redenen
niet van zijn plan was af t& brengen, trachtte hij ook
deszelfs vader over te halen, zijnen zoon tot andere ge-
dachten te brengen. Maar zijn voornemen was zoo on-
veranderlijk, dat men ten laatste moest toegeven, en
zijne ouders en GREGOIUUS zijn verlangen tot zjjne groote
vreugde inwilligden.

ALCÜINUS verblijdde zich den geliefden jongeling, in
wien hij de edelste geestvermogens ontdekt had, weder
te zien. Be band van vriendschap tusschen hen werd nog
naauwer toegehaald. Drie jaren en zes maanden vertoefde
hij aldaar, en maakte in dien tijd zulke groote vorde-
ringen in de Godgeleerde wetenschappen, dat hij daardoor
zoo wel als door zijne zuiverheid van zeden en zijne
onvermoeide vlijt de liefde en bewondering van allen ver-
wierf. Ongetwijfeld zoude LDDGEK nog langer te Forfe
gebleven zijn, zoo niet een onvoorzien voorval hem ge-
noodzaakt had, vandaar te vertrekken.

Onder de vreemdelingen, welke te dier tijd zich te



63

Yorlt ophielden, bevonden zich ook ccnigo Friesche koop-
j lieden. Op zekeren dag gebeurde het, dat een van hen
I met een Engelschen Graaf in twist geraakte; van woor-
i den kwam het tot daden, en —• de Graaf werd gedood.

Vreesselijk ontvlamde de toorn der inwoners tegen de
I vreemdelingen, welke, schuldig of onschuldig, slechts
I met moeite door eenigen verdedigd en gered konden wor-

den. Groot was de verbittering der vrienden en nabe-
I staanden van den Engelschen Graaf, en ook LUDÖER ,
| "welke een der aanzienlijkste jongelingen op de school en
j de voornaamste van al de aanwezige Friezen was, had

alles te vreezen. Intusschen werd het dreigende gevaar
nog tijdig genoeg bekend, en ALCDINDS , die zijoen leer-

V ling zoo hartelijk genegen was, wist geen beter middel ,
dan zoodra mogelijk hern te. verwijderen. Liever, zeide

i hij , wilde hijzelf sterven, dan zijn geliefden zoon in le-
vensgevaar zien verkeeren. De voorbcreidsels tot zijn ver-

I trek werden ten spoedigste gemaakt, daar de Friezen,
: niet langer veilig, zich haastten het land te ruimen. Zwaar
i trof den jongeling deze gebeurtenis, en daar ieder oogen-

blik van uitstel hem en veelligt het gansche klooster van
de zijde der verbitterde menigte verderf dreigde, maar

i tevens de scheiding van zijnen geliefden Leeraar en vriend
i hem te onmogelijker scheen, omdat zij waarschijnlijk
' voor eeuwig zijn zoude, schoot hem op eenmaal de ge-

dachte in de ziel, om in eenig ander klooster van Enge-
land zich zoo lang verborgen te houden, totdat de storm
voorbij zoude zijn, om dan naar Yorli weder te keeren.

i Hij stelde dit aan ALCUINUS voor, doch deze beminde hem
** te zeer, om hem ergens anders veilig te wanen, dan wan-
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neer de zee tusschen hem en zijne vervolgers îag. Toen
nu het uur van scheiden gekomen was, ontving hij van
allen de blijken van liefde en achting, en vcîe kostbare
boekwerken, hem tot aandenken geschonken, getuigden
er van.

Zoo keerde LCDGEII naar zijn vaderland terug en werd
in het klooster te Utrecht met hartelijke toegenegenheid

. ontvangen; maar met bijzonder welgevallen zag de grijze
Abt GBEGORIUS , hoezeer LÜDGER , die nu den ouderdom

van zesentwintig jaren bereikt had , niet slechts in ge-
leerdheid uitmuntte , maar ook in Godsvrucht voor allen
tot een voorbeeld kon verstrekken.

Nadat GREGORIÜS in den ouderdom van zeventig jaren
op den 25sUn Augustus des jaars 776 gestorven en A L - *
BEUiK in liet bestuur van liet Utrcchtschc Bisdom hem
opgevolgd was, werd LUBGER door dezen in openbare
betrekking tot de Christelijke Kerk geplaatst. ALBEWK
zond hem naar Overijssel, om de leer van het Evangelie
te prediken, en droeg hem de zorg op voor het her-
bouwen der door do Saksen te Deventer verbrandde kerk.
Met grootc vreugde ontving LUBGER dezen last, en ging
terstond op reis, om dien te volvoeren. Onverhindcrd
werd het werk ten einde gebragt, en dit nieuwe Bede-
huis is vervolgens niet weder door de Heidenen verwoest»
Toen hij te Utrecht teruggekomen was , verheugde zich
de Bisschop over het volbragte werk, en hij droeg
LUDGER eene nieuwe zending op.

Hij zond hem naar Friesland , om de tempels der af-
goden uit te roeijen en aldaar het Evangelie te verkon-
digen , en wel ter plaatse, waar BONIFACIDS den martel-
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dood ondergaan had. Dáár zouden zich ongetwijfeld nog
Christenen bevinden, en dit oord mogt hem zoo veel te
meer welgevallig zijn, omdat het niet ver verwijderd was
van de vaderlijke woning. Vooraf echter vergezelde hij
AIBEKIK naar Keulen, welke aldaar tot Bisschop werd inge-
huldigd , bij welke gelegenheid LUDGER tot Priester gewijd
werd. Vervolgens naar zijne bestemming vertrokken zijn-
de was hij ijverig werkzaam ter voortplanting van het
Christendom.. Hij moest evenwel bij afwisseling een vierde
gedeelte van het jaar te Utrecht doorbrengen, om aldaar
het bestuur der kloosters waar te nemen. Gedurende
zeven jaren predikte LUDGEU het Evangelie in Friesland,
bijzonder te DoklMtn *) en in deszelfs omstreken, en
stichtte verscheidene kerken en kloosters. De opstand der
Saksen in het jaar 782, onder hun manmoedig Opper-
hoofd , den Hertog WITTEKIND , verdreef hem uit Fries-
land. Vele Friezen, die het Christelijk geloof hadden
aangenomen , keerden tot het Heidendom terug. De kerken
der Christenen werden in brand gestoken; de priesters ,
zoo vele zich niet door de vlugt konden redden, omge-
bragt, en ter eere der afgoden rookten wederom de of-
ferhanden op hunne altaren.

LUDGER vertrok met zijnen broeder HILDEGRIM , en
GERBERT zijnen leerling , naar Rome, en begaf zich. ver-
volgens naar het Benediktijner klooster van Monte Cassino
te Benevenie, ten einde zich met de Kloosterregels van

*) LUDGER stichtte eene Kerk te Bokkum tenzelfden tijde , dat Foa-
TEMAS den eersten Christentempel in Weslergoo te Almenum bouwen
deed. WIOTEHIBS-,—Cfiron. fol. 75.

5
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BENEDICTUS bekend te maken, over welk klooster een
Fries, DETMAR genoemd , het bestuur had *).

KAREL âe Groote, de Saksen bedwongen hebbende,
zond, tot uitbreiding van het Christendom , verscheidene
geloofspredikers af, om aan de bekeering der Saksen te
arbeiden, en onder deze bevond zich, op aanbeveling
van ALCÜINUS , toen ter tijd des Konings gunsteling en
Leeraar, ook LUDGER , welke, na eene afwezigheid van
twee en een half jaar, tot dat einde uit Italië naar
zijn vaderland moest terugkeeren. Hij -werd aangesteld
tot Leeraar der Friezen, beoosten de Lauwers, in de
vijf Friesche Landschappen : Munsterland, Hunsegoo,
Fivelgoo, Emisgoo, Federgoo en het eiland Band. In
dezen hem aangewezen werkkring was hij onvermoeid en
slaagde voorspoedig, zoodat hij te regt de Apostel der
Friesche Ommelanden van Groningen genoemd wordt.
Verscheidene jaren heeft hij aan deze zijne zending
gearbeid , en gedurig her- en derwaarts reizende ter be-
vordering van het Godsrijk , ging hij ook naar het eiland
Fosteland , (Helgoland) den zetel' der afgoderij , en pre-
dikte er het Christelijk geloof. Hij liet de Oeidensche
tempels, aan den God THOR en de Godin FOSITE toege-

wijd , welke bij de Saksen in hooge vereering stonden,
afbreken. Zonder verhindering verkondigde hij de leer
der zaligheid ; velen werden gedoopt, eene Christenkerk
werd door hem gesticht, en de eerste priester, welken
LÜDGER over de nieuw opgerigtte Gemeente stelde, was

•) WJKSEMTOS, Chron. fol, 76. E«nus, Bei: Fris. Bist, h, IV.
p, nu 160,
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een jongeling, LANDRIC geheeten, zoon van den heer des
eilands. Deze heeft later, gedurende vele jaren, de
Friezen onderwezen.

Na zulk een gelukkig gevolg keerde LuDfiER verheugd
terug en zette zijne werkzaamheden ijverig voort. Slechts
eerimaal had hij met hevigen tegenstand te worstelen. Reeds
ver was hij in Groningen met de invoering des Christen-
doms gevorderd, toen de Oostfriezen, onder UNNO en EILEAT ,
tegen de Franken opstonden, bij welke gelegenheid de
Kerken der Christenen verbrand en hunne leeraars ver-
jaagd werden. Er was echter nog geen jaar verloopen,
of alles was weder tot rust gekomen.

Toen in bet jaar 784 door Koning KAREL een nieuw
Bisdom werd opgerigt , waarvan de zetel te Munster zijn
zoude *) , werd door hem, op laad van ALCUINÜS , de
bisschoppelijke waardigheid aan LÜDGER opgedragen. Te
gelijkertijd was te Trier de aartsbisschoppelijke stoel door
den dood van den Bisschop WERMOD ontruimd geworden ,
en men wist voor deze Ijooge betrekking geenen waardi-
ger , dan den leerling van ALCUINUS. De daaraan ver-

bondene werkzaamheden en verpligtingen durfde LUDGEK ,
die nederig van zich zelven dacht, niet op zich nemen ;
daarentegen had hij in zijne onbegrensde liefde voor het
heil der menschen het stoute plan gevormd, om zich naar

*) Chronic. Osnaburgi ûp. MEIBOM S p* 198 : Karolus etiam in ho-
norem omnipotentis Dei fundavit Ecclesiam cathedralem in loco 3 qui
ex tune Mimigevord t mine vevo Monasterium, sïve Monasteriensîs
vocatur Ecclesia, ubi S. Ludgerum Frisonem, nobilem genere, vita,
sanctitate, moribus, et scientia decoratum, praefecit Ecclesiae,
atque investivit,

5*
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het Noorden te begeven en den woesten Noormannen het
Evangelie te prediken. Koning KAREL zoowel als ALCUINUS
wilden echter geenszins den geliefden man eenen gewis-
sen dood zien te gemoet treden, en drongen te sterker
bij hem aan, om de bisschoppelijke waardigheid te aan-
vaarden. LUDGER sloeg dit echter af, zeggende zulks on-
waardig te wezen; hij weigerde den bisschoppelijken titel,
maar het wezenlijk bestuur over het Bisdom nam hij op
zich, terwijl tevens het grootste gedeelte van Groningen
aan zijn opzigt bleef toevertrouwd.

Sedert gcruimen tijd had LUDGER verlangd eenen vurig
gekoesterden wensch van zijn hart ten uitvoer te bren-
gen , om namelijk uit zijne eigene middelen een klooster
van de Orde der Benedictijnen, aan de zeekust van Fries-
land, als welke voor het van de wereld afgezonderde le-
ven der Monniken hem zeer geschikt voorkwam, te stich-
ten. Door menigvuldige bezigheden en zendingen tot hier-
toe in dit zijn plan verhinderd , zag hij daarvan vervol-
gens geheel af uit hoofde van eenen merkwaardigen droom.
Lang reeds hadden de Christenen alhier voor eenen gewel-
digen inval der Noormannen gevreesd. En nu zag LUDGER
des nachts te bed liggende, in den droom, dikke donkere
wolken uit het Noorden opkomen, welke over Friesland
drijvende het zonlicht verduisterden, tot dat na langen
tijd de zwarte dampen, die zich op de zeekusten hadden
nedergelaten , optrokken, het licht weder doorbrak en de
wolken naar het Noorden terugdreef. Toen hij ontwaakt
was , deelde hij , weenende , dezen droom mede aan zijne
zuster GERBURGIS , Abtdis te Nottuln, en verklaarde liaar,
dat dezelve op de Noormannen duidde ew de aanstaande
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ontzettende verwoestingen voorspelde, welke zij zouden
aanrigten, zoodat de schoone landen, aan de kusten
grenzende, bijna geheel onbewoond en verlaten zijn zou-
den; daarna echter zoude de Heer aan zijue Kerk den
vrede "wedergeven , en de onheilen , in deze oorden on-
dervonden, zouden op de Noormannen terugkeeren. Toen
GERBORGIS haren broeder dus spreken hoorde, zuchtte zij
diep en zeide: »ach! mogt de Heer mij verwaardigen,
mij uit deze wereld op te roepen, eer deze rampspoedige
tijden aanbreken." »Zoo zal het niet zijn," antwoordde
LUDGER , » want nog in uwe dagen zal dit vervuld wor-
den , maar ik zal de verwoesting niet aanschouwen." Deze
voorspelling, schrijft ALTFRIDUS , is ook volkomen beves-
tigd. Zoo lang LÜDUER leefde, bleef men van de inval-
len der Noormannen bevrijd, en GERBURGIS overleefde ha-
ren broeder vele jaren. Na den dood van LUDGER werd
het vaderland door hunne' roof- en moordzuchtige togten
vreesselijk geteisterd. De kerken en kloosters, aan de
kusten liggende, werden in brand gestoken, de bewoners
van hunne landen verdreven, hunne goederen geroofd,
en deze voorheen door vele menschen bewoonde streken
in woestijnen veranderd. — Hoewel dus, volgens LUDGERS
meening, zijn vaderland in dezen tijd niet de geschikte
plaats was, om zijnen wensch vervuld te zien, konde hij
echter aan denzelven geen' wederstand bieden en volvoerde
zijn plan, door het stichten van het klooster Werthen aan
de Roer, welke onderneming begunstigd werd door K A -
REL, die hem beloofde, het klooster onder zijne bijzon-
dere bescherming te zullen nemen, en het tevens aan-
zienlijke geschenken deed.
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De groote verdiensten van LUDGER werden algemeen er-
kend en bewonderd; en daaraan het Bisdom van Munster
nog immer een geestelijk opperho ofd ontbrak ,werd hem ,
nu den ouderdom van achtenvijftig jaren bereikt hebbende,
uit naam van Koning KAKEL , de hooge waardigheid van
Bisschop opgedragen, welke hij eindelijk, hoewel schoor-
voetende , aannam, zeggende dit alleen om die reden te
doen, dat hij niet langer mogt wederstreven, ten einde
het niet scheen, dat hij zich tegen den raad van zoo vele
begunstigers, ja zelfs tegen den wil van God bleef verzetten.

LÜDGER , ijverig in de waarneming van zijn ambt, in
het opleiden van leerlingen, en onvermoeid in het uit-
breiden des Christendoms, was zelf een Godvruchtig Chris-
ten , naauwgezet in het volvoeren zijner verpligtingen,
opgeruimd van geest, een vriend der armen en ongeluk-
kigen , voor welke hij niet slechts zijn goed, maar ook
zijne rust opofferde. Het gebeurde eens, dat hi j , uit
hoofde zijner milddadigheid, welke deugd bijzonder in
hem wordt geroemd, bij den Koning werd aangeklaagd
wegens verspilling van de goederen der kerk, hetwelk ten
gevolge had, dat hij ter verantwoording opontboden werd.
Rustig volgde hij het bevel des Konings op, en ter plaatse
gekomen, waar KAREL zich bevond , werd hem aangezegd,
dat hij den volgenden morgen voor den Koning moest
verschijnen en rekenschap van zijn gedrag afleggen. De
altijd werkzame Vorst was gewoon in den vroegen morgen
zijne Raadslieden tot zich te roepen, en met hen de
aangelegenheden voor den dag te regelen. Dit had ook
plaats met vreemdelingen, die den Koning wenschten te
spreken, en met bijzondere personen, die hunne belangen
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hem wilden voordragen of twistzaken door hem beslecht
zien. Zoo liet nu ook de Koning vroeg in den volgenden
morgen door eenen Kamerdienaar den Bisschop tot zich»
roepen, toen deze nog met het lezen der Psalmen en met
zijn gebed zich onledig Held. Hij antwoordde den Ka-
merdienaar, dat hij konde vertrekken, en dat hij hem
terstond volgen zoude. Toen hij echter nog eenigen tijd
afwezig bleef, zond de Koning een' tweeden en zelfs een'
derden bode, om hem tot zich te roepen, door welke
LUDGER zich echter in zijne Godsdienstoefening niet storen
liet. Als hij nu eindelijk bij den Koning gekomen was ,
ontving deze hem vertoornd en vroeg hem op forschen
toon: waarom hij zijn bevel niet vaardiger opvolgde en
niet eerder gekomen was ? LUDGER zeide, zonder zijne
tegenwoordigheid van geest te verliezen, onverschrokken
en met waardigheid : »Ik meende, dat ik God boven u ,
o Koning! en boven alle menschen moest stellen; dat hebt
gij zelf mij bevolen, toen gij mij de Bisschoppelijke waar-
digheid opdroegt, en juist daarom aehtte ik het volstrekt
mijn pligt, toen ik door uwe dienaren geroepen werd, de
dienst van den Hoogsten Koning niet af te breken. Mijn'
Godsdienstpligt volbragt hebbende ben ik met bereidwil-
ligheid op uw bevel verschenen." Deze woorden en het
gedrag van den eerwaardigen Bisschop maakten den diep-
sten indruk op het hart yan den grooten Monarch. » Heb
dank," zeide hij , » dat ik u alzoo aantref , gelijk ik mij
n altijd heb voorgesteld. Sommige menschen hebben uwe
edele gezindheid ten ergste willen uitleggen , maar zij zul-
len mijne ongenade ondervinden, en voortaan wil ik geen
woord over deze beschuldiging meer hooren." Alzoo ge-
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regtvaardigd keerde LÜDGER, tot vreugde zijner vrienden
en vernedering zijner aanklagers, naar zijn Bisdom terug,
en nooit is hem naderhand eene dergelijke krenking we-
dervaren.

In de uitoefening van den openbaren Godsdienst was de
geest van LÜDGER altijd zoo werkzaam, dat niets hem
daarin konde verstrooijen , of zijne aandacht er van
aftrekken. Eens op reis zijnde kwam hij , terwijl hij
met zijne togtgenooten den ochtendgodsdienst vierde , te
staan op eene plaats . waar de rook van een smeulend
vuur hem in het aangezigt sloeg. Maar hij bleef onbe-
wegelijk in dezelfde houding. Een geestelijke, die nabij
hem was, wilde hem van deze ongelegenheid bevrijden ,
bukte zich en blies het vuur aan , tot dat de vlam uit-
brak. LÜDGER bemerkte dit, en liet, na geëindigde Gods-
dienstoefening , hem tot zich roepen , betrafte hem erns-
tig , dat zijne ziel zoo verstrooid was geweest, om aan
een rookend vuur te kunnen denken; waarna hij hem
voor eenige dagen boete oplegde , en de. overigen ver-
maande , om, zooveel de wispelturigheid van het mensche-
lijk hart toeliet, alle verkeerde gedachten te verbannen ,
en bij den dieast van God geheel en onverdeeld tegen-
woordig te zijn.

Nadat LÜDGER eenige jaren met grooten roem de Bis-
schoppelijke waardigheid had bekleed, was het einde van
zijnen werkkring aangebroken. Ofschoon zwak, was hij
nog, zooveel hij vermogt, onvermoeid bezig in de ver-
vulling der door God hem opgelegde pligten. Het was
op den 25°" Maart van het jaar 809, dat hij te Coesfeld,
acht uren van Mwnster gelegen, des morgens predikte.
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Hij gevoelde zich ongesteld, doch niemand kondc hem
echter overreden , de Godsdienstoefening des namiddags te
Billerbeeli, twee uren van Coesfeld liggende, niet zelf
waar te nemen. Hij deed het en verkondigde aan do hem
van harte toegenegene schare voor de laatstemaal de woor-
den des eeuwigen levens. In den tweeden nacht daarna
verergerde zijn toestand derwijze, dat men boden afzond
aan GERBUBTIS naar het Vrouwenklooster te Nottuln, het-
welk een uur vandaar verwijderd was. Deze begaf zich
terstond , in gezelschap van haren neef GERFRI» *) , toen
Abt te Werthen, op weg. Zij maakten den meesten
spoed, maar toen zij aankwamen, hadden zijne oogen
zich voor deze wereld gesloten£, en het aardsche leven van
den man , die reeds , vroegtijdig erkende, dat buiten de
deugd alles ijdelheid is, was volbragt. Groot was de
schrik over den onverwachten dood van den geliefden
Leeraar in den gansehen omtrek. Het was, alsof een
onverbreekbare band der liefde , die allen omsloot , ver-
broken ware ; het was alsof kinderen op eenmaal zich van
hunnen beminden vader beroofd zagen , en allen be-
weenden den getrouwen Herder, dien zij in hem bezeten
en verloren hadden.

Met groote plegtigbeid werd vervolgens zijn lijk ter
aarde besteld in het klooster Werthen, en wel buiten de
kerk, hetgeen hij uit hoogachting voor de vergader-

*) Deze was de tweede Bisschop . van Munster, en een aoon vaa
MicsTiLD, zuster van LUDGERI De derde Bisschop is geweest AiÆraï-
OTJS, broeder van GEM'RIB. AMMUTOS heeft het Jeven van ïijnen Oom
liUDGER beschreven*
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plaats der Christenen op zijn doodbed bevolen had*).
Zoodanig iemand was LÜDGER. Eene eervolle plaats

behoort hem toegekend te worden onder de beroemde
mannen van ons Vaderland , zoowel om zijne voortreffe-
lijke hoedanigheden , als om den gewigtigen invloed,
dien hij op de invoering van het Christendom in deze
gewesten heeft uitgeoefend, waaraan hij welligt meer dan
eenig ander Apostel van Noord-Nederland heeft toegebragt.
Aan hem is niet slechts een groot deel van Friesland ,
maar ook geheel Groningen de eerste schemering van het
Evangelie-licht verschuldigd †).

St. Anna-Parochie, A. WASSINEERGH.

•) DE BEVERGEME , Chron, Monasler, ap, MAÏTH. V, pag. 8 -. hy
wort — begraven lo Werden in dat Oesten buyten dem Kercken,
dat hy also selven hadde geboden, want he en hadde dat noit wil-
len toegeven 3 dat men eines menschen licham in eyn wihede (gewyde)
Kercke solde begraven.

f) Dr, E. J. Dœsi îitæsioBi, Geschied, fan de invoering des Chris-
tf,nä. in Nederland, SI, 155.
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Gelukkig kind , in overvloed geboren!
U schonk het lot een paradijs op aard;

De zaligheid , aan uwe komst beschoren,
Werd door geen wolk beneveld of bezwaard.

Moog 't zorgvol hart des armen somtijds vreezen
Vermeerdering van 't dierbaar huisgezin,

Uw blijde komst deed louter vreugde lezen
In 't vochtig oog, dat blonk van kindermin.

Schoon rijkdom u bij uw geboorte waGhtte,
Een' grootcr' schat bragt gij uw' oudren aan,

't Was vreugde die u 't welkom tegenlachte,
Ge ontvingt en gaaft een' schat met uw bestaan.

Met trouwe zorg werdt gij op aarde ontvangen,
De weelde vlijde op 't zachtste dons u neer . . ,

Gelukkig kind ! de schoonste lof gezangen ,
. Verrezen u en 's Hemels gunst ter eer.
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De rijkdom schenkt een groot genot aan 't leven ,
Veraangenaamt des menschen lot op aard;

J a , de overvloed, zoo vol aan u gegeven,
Belooft geluk, slechts schaars geëvenaard.

Gelijk een krans, geslingerd om de slapen
Van 't kostbaar beeld, er hooger schoon aan geeft,

Zoo siert het goud, veel meer dan ster of wapen,
Den mensch, zoo hij dien rijkdom waardig leeft.

Wie ook het brood in 't zweet huns aanschijns eten,
U kwelt geen zorg om 's levens onderhoud;

U werd veel meer dan noodig toegemeten ,
Voor langer tijd dan gij het licht aanschouwt.

Wie dag bij dag, het hart beklemd van zorgen
Om 't schamel brood, de toekomst ook verbeid,

Van kommer vrij staart ge op den dag van morgen,
Daar de overvloed zijn' rijken disch u spreidt.

Gij weet nog niet dat een gelukkig leven
Niet altoos zich met overvloed verbindt.,

't Is niet genoeg naar schatten slechts te streven,
Het is het goud, dat veler heil verslindt.

Beschouw den menscli tot hooger doei geboren ,
Dan aardsche schat of groote rijkdom heeft;

't Is hier dat hij , tot eedier staat verkoren,
In de eerste school van voorbereiding leeft.

is voor u het ware doel verborgen,
Waarom ge u baadt als in een zee van goud ,

't Is een talent., aan uw beleid en zorgen
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Door 's Hoogsten hand geleend en toevertrouwd.
Uw Leenheer zal eens rekenschap u vragen

Van zijn gebruik. Dat dan het wijs bestuur
Van dat talent, uw zorgen opgedragen,

U nog verheuge in 't jongste levens-uur.

't Is niet genoeg voor eigen lust te leven ,
Uw doelwit zij, dit eischt de dure pligt,

Naar 's naasten heil met alle kracht te streven ,
Dan valt de zorg voor aardschen scliat u ligt.

Nooit word door u die heiige taak vergeten ;
Het lenigen van 's naasten druk en smart

Schenkt reine vreugde aan 't onbezwaard geweten,
Als 't heerlijk loon voor 't welgeplaatste hart.

Begunstigd kind! ook gij moogt billijk schroomen ,
Daar de overvloed bij 't zoet vaak alsem biedt.

Men vleit u reeds; die vleitaal doet u droomen
Van eer en roem en grootheid in 't verschiet,

't Blijft altijd waar: de weelde is zwaar te dragen;
Zoo menigeen bezweek met dezen last.

Een wijs gebruik zal best u onderschragen ,
Daar rijkdom slechts op sterke schoudren past.

Wees waakzaam, kind! dat nooit uwe aarsche schatten
Uw argloos hart vermeestren met hun kracht;

Want wien ze eens in oneedle kluisters vatten,
Vernedert zich ten speelbal van hun magt.

Dan zou de vloek van uw nakomelingen
't Gedenkstuk zijn, dat uwen naam bewaart;
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Gg waart beroofd van alle zegeningen,
Die 't weldoen op den levensweg vergaart.

Zien wij u eens uw' rijkdom wel besteden,
Dan stelt een schat, die grooter waarde heeft,

In hooger sfeer uw moeite en zorg te vreden
Met overvloed, die eeuwge rente geeft.

Dan hebt gij u in 't vlugtig aardsche leven
Een bloem gekweekt, die rijpt voor de eeuwigheid,

En aan uw hart een rijker vrucht zal geven,
Dan hier den mensch op aardschen schat verbeidt.

Woudsend. J . D. SCHEPERS,
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JJe taal is geheel het volk, is de welgekozene zinspreuk
van het Taalkundig Vlaamsen Genootschap, 't -welk zich
te Gend gevestigd heeft. Niets hangt met het volkska-
rakter naauwer te zamen, als de taal, die in alle tijden
daar van het gewrocht en de uitdrukking is. Gelijk men
een volk niet kan leeren kennen zonder de taal te ver-
staan , zoo leert men ook hetzelve het beste kennen door
en in de taal zelve. Want heeft de volksgeest invloed op
de taal, de invloed der taal op den volksgeest is niet
geringer. Nergens heeft het volkskarakter zich veranderd
zonder dat die verandering in de taal zichtbaar werd, en
nergens heeft de taal van een volk andere vormen aange-
nomen , zonder dat de andere smaak eene wijziging in
het volkskarakter meedebragt. De gansche weereldgeschie-
denis leert het in alle tijdperken, dat ieder volk, welk
het ook geweest zij, zijne nationaliteit bewaren kon, zoo
lang het zijne eigene taal bleef spreeken, en dat overwel-
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digende volken de nationaliteit hunner overwonnelingen
telkens hebben uitgebluscht, wanneer het hun gelukte
hunne eigene taal aan deezen op te dringen. Van daar
dat de geschiedenis eener taal altijd in het naauwste ver-
band staat met de geschiedenis des volks.

Dit denkbeeld vertoonde zich ook aan mijnen geest,
toen ik mij neederzette om iets over de Friesche Taal
voor een Belgisch Tijdschrift, hetwelk met kracht de in-
standhouding en beschaving van het Vlaamsen voorstaat,
ten papiere te brengen.

De Friesche Taal toch is niet meer, wat zij eenmaal
was, en de Friezen van den teegenwoordigen tijd zijn ook
niet meer de Friezen van voorheen. Hier zijn ook de
lotgevallen der taal met de lotgevallen des volks band
aan hand voortgegaan. In beider geschiedenis merken
wij drie tijdperken op. Het Oud-Friesch, als tak van
het Angelsaksisch, en de zuivere taal der Friezen heeft
gcheerscht, zo lang de Friezen een op zich zelf staand
volk uitmaakten, en bepaaldelijk ook in het teegenwoor-
dige Friesland, zo lang dit als een der zeeven Friesche
Zeelanden, een eigen Staatkundig bestaan bewaarde. Dit
eerste tijdperk loopt dus tot op het einde der 13° Eeuw.
Het midden-Fricsch kan meo do taal noemen, zo ge-
wijzigd als zij hier gesproken is , gedurende dien tijd,
dat Friesland, als» een der zeeven vereenigde gewesten van
Neederland, een wel zelfstandig, maar-toch aan het geheel
ondergeschikt deel uitmaakte van de voormalige republiek
der vereenigde Neederlanden. Dit tijdperk omvat de 16°,
J7e en 18° Eeuw. Het nieuw-Friesch, of de taal gelijk
zij hoeden ten dage gesproken wordt, kan men dagtee-
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kenen van het einde der voorgaande Eeuw, toen Fries-
land geheel met de overige Necderlandsche gewesten is
samengesmolten, van welken tijd af het ingelijfd is ge-
bleevcn, eerst in de Bataafsche Republiek, vervolgens in
het Koningrijk Holland, en nog in het Koningrijk der
Neederlanden.

De natuurlijke loop der omstandighceden bragt mecde,
dat de Friezen, in het eerste tijdperk hunne eigene taal
spraken en schreeven, dat zij in het tweede, om zich naar
de overige Leedcn der Republiek te schikken, het Hol-
landsen, als schrijftaal, en teevens als de taal van kansel,
balie en raadzaal, aannamen, hoewel zij onder zich Friesch
bleeven spreeken, en dat zij eindelijk in het laatste tijd-
perk het Hollandsch ook in de zamenleeving in de Stee-
den en onder de hogere standen der maatschappij bee-
zigden, en het Friesch alleen op het Land, in de klei-
nere Sleeden en onder de lagere standen bewaarden.
Het Friesch hoort men tecgenwoordig alleen op het platte
Land en onder de geringere klassen in de kleinere Stee-
den, terwijl de voornamere klassen aldaar en de bewo-
ners der grotere Steeden het Hollandsch uitsluitend spree-
ken. De laatste eevenwel in zoverre zij geboren Friezen
zijn, verstaan ook nog het Land- of zogenoemde boeren-
Friesch, en kunnen er zich in doen verstaan. En dit is
noodzakelijk tot het verkeer met de landlieden. Maar
gelijk de ïlollandsch-spreekenden het Fricsch, zoo ver-
staan ook de Friesch-spreekenden het Hollandsch, want
overal is voor de boeren het Hollandsch de taal van de
school en de kerk. Zo wonen dan hier de Hollandsche
en Friesche talen vreedzaam naast elkander, zo zelfs, dat
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men nergens een scheidsmuur tusschen beiden ziet opge-
trokken , en men niet kan aantonen waar het Friesch

. ophoudt en het Hollandsen aanvangt. De zanienvoning
van beide talen, gedurende zoveele eeuwen, heeft eene
weederzijdsche werking veroorzaakt. Het Friesch is ver-
hollandscht. Er zijn van lieverleede Hollandsche vormen
en Hollandsche woorden in opgenomen, En. waar de taal
in zich zelve beschaafd, gekuischt en verzacht i s , daar
heeft zij bij hare ontwikkeling en voortgang de rigting
der Hollandsche gevolgd. Op gelijke wijze is liet Hol-
landsen verfriescht. Het Hollandsch, dat door Friezen
gesproken wordt, (er wonen veele Hollanders in Fries-
land, wier taal hier niet in aanmerking komt,) is met
veele Friesche woorden vermengd, wordt met Friesche
klanken uitgesproken, en volgt in veele vormen do Friesche
spraakkunst. Onder de laatste is de meest in het oog
vallende, de vorm van het verleeden deelwoord zonder
voorvoegsel ge, b. v. Bit hev i/c slereeven; dit heb ik ge-
schrceven. Zij tinne daar oelz iveest; zij zijn daar ook
geweest. Hev jou dat deen; hebt. gij dat gedaan. Het
Hollandsch der Steeden is daardoor een middelding ge-
worden , dat onder de Friezen met den naam van Stedslc
{StadscJi) wordt bestempeld, en door de Hollanders niet
voor Hollandsch erkend, maar door den naam Stadfriesch
van het eigenlijke of Landfriesch onderscheiden wordt.
Evenwel is dit Friesche Hollandsch van het Hollandsche
Hollandsch niet zo zeer onderscheiden door de Friesche
kleur, die het ingezogen heeft, als wel, (en dit wordt
gemeenlijk niet genoeg in het oog gehouden,) door de
oude Hollandsche vormen , die in Friesland bewaart!.
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maar in Holland verloren zijn. De taal van Maerlant en
Melis Stolic wordt nergens gemakkelijker verstaan als in
Friesland: want dat is het Hollandsch, dat hier oor-
spronkelijk is opgenomen en in stand gehouden. En voor
de kennis van het Oudhollandsch is niets zo belangrijk,
als te letten op de taal, die b. v. te Leeuwarden gespro-
ken wordt.

Doch wij moeten ons tot het Friesch zelf bepalen.
Hoewel wij de voortgaande verandering van die taal, tot
gemak van het overzicht, in drie tijdperken gesplitst heb-
ben , is echter de taal in die verschillende tijdperken niet
scherp afgescheiden, noch in ieder tijdperk bestendig aan
zich zelve gelijk. Zo als overal in de natuur en in de geschie-
denis is ook hier de gang van ontwikkeling en verandering
langzaam en onmerkbaar. "Wanneer wij van alle tijden her
geschriften in onze taal bezaten, zouden wij dien voort-
gang kunnen gadeslaan, en wij zouden van eeuw tot eeuw
kleine afwijkingen opmerken, die allcngskens tot grote
verschillen geleid hebben.

De verwantschap van het Oude Friesch met het Augcl-
Saksisch is, ook in de weinige geschriften, die wij be-
zitten , duidelijk te herkennen, en zij zou voorzeeker nog
grooler bevonden worden, als wij tot nog vroegere tijd-
perken konden opklimmen. Zij wordt uitvoerig aangetoond
in eene verhandeling van Dr. J. H. HALBERTSMA Ancicnt
and Modern Friesic compared with Anglo-Saxon, welke
Dr. J. BOSWORTH heeft opgenomen in de Pteface van
zijn Diclionarij of the Anglo-Saxon Langaage, Lov.don
1838. Wij willen daaruit eene proeve van vergelijking
tnsschen het oud Friesch en het Engelsch afschrijven.
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Dat odor landriucht is, The otlicr îandriglit is:
hweerso dyo œoder her kyn- wlienever ihe raothcr sells
des cervve foerkapet, jefta tbc inherilance of her child,
foerwixlcd mit har fryonda or exchanges (it) with rede
reed eer dat kind jerig is ; {counsel) of her friends {kin-
als hit jerich se , jlikje him dred) bcfore thechiJdisof age;
di cacp , so halde hitten, en when he is of age, likes he the
de liker him naet, so fare bargain, let him hold it (to
hit oen syn ayn eerwe sonder the pwchaser), and does ho
stryd ende sonder schulde. not like i t , lit him faro (enter)

on his own inheritance ••wit-
hout strifc and without debts.

So hwaso dat kind bifiucht "Whoever fights or beraeves
jefte birawetopsyn ayneenve, the child oa his own ground ,
so breekt hy tyen lyoedmerck he forfeits ten ledemarks, and
ende to jens dine frane dat to the king's attorney the mulct
sint XXI schillingen: ende is XXÏ schillings; and all
alle da lyoed agen him to hel- the lede (peoplé) ought to help
pen endedifrana, dathij com- him and the king's attorney
•me op syn ayn eerwe, deer hi that he may come to his own
eerbiriuchta aechte: hi ne se inheritance, wich he owned
dat hioet seld habbe jef seth, befûre by right: unicss she
jef wixled truchderatriahaud- has sold , or set (pawned) or
ueda een, deer hio dis kyndes exchanged it trough one of
des livesmede hulp. Dyo forme the threc headnèeds (ncces-
need is: hweerso een kynd süies) bij wich helped the
jong is finsen ende fitered life of the child, The first
noerd oer hef, jefta sutherwr need is: -whencver a child is
birgh, soe moet dio moder her made prisoner and fettered
kyndes eerwe setta ende seila northward over the sea, or
endeher kynd lesa ende des lives southward overthemountains,
bihelpa. Dive oder need is: the motjier must set {pawri)
jef da jerediore wirdetendedi and sell her child's inheri-
heta honger wr dat land faert, tance, and release her child
endedatkyndhongersterawil, and save its îife. The other
so moet dio modcr her kyndes need is; if the years bccorne
eerwe setta ende sella ende dear, and sharp hunger goes
capia har bern ku ende ey over the land, and the child



ende coern, deerma da kynde will slarve of hunger, then the
des lives mede hclpe. Dyo,mother must set and sell her
tredde need is: als dat kynd child's inheritancc, and buy
is al stocknaken jefta huns- her child's cov.'s and ewes
leas endc dan di tiueslere ne- and corn,whcrewithtb.c lifc of
vil endc calda winter oen- the child is helpcd (preserved).
comt, so faert aller manick Thethird need is: whenthe child
oen syn hof ende oen synhuus is stark-naked, or houselcss,
ende an waranne gaten, ende and then the. dark fog and
da wylda dier sekct dyn holla the cold winter come on,
beamende derbirghahly,ald- when cvery man fares (enters)
eer hit syn lyf oen binalda his house and its appurtenan-
mey: sa weynet en de scrytces, and lurking holes', and
dat onjeriga kynd ende wyst the wild deer (beasfs) seek
dan syn nakena lyâe ende syn the hollow beam [tlvree) and
huusleas ende syn fader deer the lee of the mountains,
him reda schuld to jenst dyn where it may save its life:
honger ende winter nevilcald then moans and -wceps the
dat hi so diepe ende dimme minor child, and shows his
mitta fiower neylen is onder nakcd liruhs, and his being
eke ende onder da eerda bi- houselcss, and (points at) his
sloten, ende bitacht; so moet father, who should provide
dio moder her kyndes ecrwe for him against hunger and
setla ende sclla, om dat hio the wintry fog-cold, that he
da bihield habbe ende biwaer so deap and dim (dark) is
also lang so hit onjerick locked up and covercd un-
is, dat hit oen forste ner oen der the carts with four nails
hoenger naet forfare, (spikes to fusten the cojfin):

so the niother must set and
sell her child's inherilance,
since sise has tho keeping
and guarding as long as (the
child) is under age, that it
dies not from frost or from
hunger.

Dit stuk uit de O. F. wetten is echter niet zuiver meer;
het draagt alle blijken, dat afschrijvers van lateren tijd,
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hier en daar Hollandsche -woorden voor de Friesche in de
plaats hebben gesteld. Ook de spelling, zal men opmer-
ken, is. ongereegcld en onnaauwkeung. Van latercntijd,
maar zuiverder bewaard zijn: Wilkerran des Deltkens, be-
raamd te Leeuwarden in den jare 1412, te vinden bij GAB~
BEMA verhaal van Leeuwarden, pag. 27.

In Nominc Domini. I. N. D.
Dit sint tha punten ende Dit zijn de punten en de

tha eningha, deer dae Lc-vereenigingen , welke de Le-
ken ende thï Dekken fan ken eu de Deken van Leeu-
Leowardera Sindstalle, fan warder zeendstoel, van Wir-
"Wirdoem , "Wartcna ende dum, Wartena en Grouw be-
Grouwa over een dregen sint, sloten hebben, om de mis-
dae misdëdighae to pynghjen dadigers te pijnigen en de
ende dae onschildighae to onschuldigen te helpen,
helpen.

I. I.

In 't aerste; di Dekken dae Ten eersten: dat de Deken
Dekkenye toe ontfaen fan de Decany zal ontvangen van
thae Biscope, jefta fan thae den Bisschop, of van den
Proweste, ney h'iara jerum Proost, volgens hunne jaren
sondir kapc en sondir by- zonder koop en zonder ge-
schatte pachtc, ende sondir schatte pacht en zonder Si-
Simonya, ende hy dat tho monic, en zulks betuigen op
thyogen by syner conscienlic, zijn geweten, tenzij dat men
hit ne se datmit him wr- mot hem wil verdragen, en
dragha wil, ende mit him lijden.
lya wil.

II. II.

Hi scil efter da Kapitel Hij zal daarna aan liet ka-
«yn breef thawa wr den htla pittel aijnen brief toonen in
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Sindstaol, ende sijn burghen den geheclcn zeendstocl, en
tho setten ney dae brewem. yijnen borgen stellen volgens

de brieven.

III. III.

Den sind sex wikum to Den Zeend zes weeken te
fare to keyene in dae Bis- voren aan te kondigen (?) in
copis jere, ende trim wikum het Bisschops jaar, en drie
in dae trim inena jerum: weeken (te voren) in de drie
ende dae frumd Sind to hal- gemcene jaren; en den eer-
den eer Sinte Johannes Bap- sten Zeend te houden voor
tistae dei, ende den cfter Sind St. Johannis Baptistae dag,
naet eer Sinte Aegidius dey en den laatsen Zeend niet
tre riocht dagen to halden voor St. Aegidius dag; drie
eta f roem Sindo, ende den recht dagen te houden op
eefter Sind, ende aldeer eef- den eersten Zeend, en den
ter tre riocht dagen to hal- laatsten Zeend , en daar na
den, ende naet meer eer mid- drie rechldagen te houden,
wintera , hit ne ze datter en niet meer voor midwin-
swere sakka falla , ther naet ter, ten zij dat er zware za-
onbiriochte standa moghe, ken voorvallen , die niet on-
da mey di Dekke byriochte berecht mogen blijven; die
tho aller tyt. mag de Deeken te allen tijde

berechten.
En zo voort. . Het laatste artikel luidt:

XXVIII. XXVIII.

Testament deer fallet fan Een testament, 't welk valt
Santis gued, fan Papena gucd, van kerken goed, van papen
fan Papena boken, ende fan goed, van papen boeken en
efter dedum en gastelyka van andere doode geestelijke
liode bokingha, da di Dekken lieden geschriften, dat (nebbe)
to rioehtane. de Deeken te rechten.

Ghevcn in 't jeer wssis He- Gegeven in 't jaar onzes
rens MCCCCXII. In profeste Heeren 1412.
nativitatis Johannis Baptistae.



Tot vergelijking moge dïeiien een fragment uit de aau-
teekeningen van EDO JONGHASIA, bewaard bij GABBEMA,

verh. v. L. M. 277, en betreffende het rechtsgeding van
JEMSIA HEEK JOWSMA en GERBRAND MOKEAMA in 1512. Dit

stuk is dus van honderd jaren later, a!s het voorgaande.

Az \vy nu opkaamcn in da Als wij nu opkwamen in
porta , da waard Gerbrand de poort, toen werd Gerbrand
Mokkama deer wt een gat Mokkema daar uit een gat
helle, ende den waard da breef gehaald, en toen werd de brief
weer lo farra lessen, deer hja weeder voorgeleezen, die hij
in forlydum scholde jecht hab- in voortijden zoude bekend
ba , ende waes wrt gemeen hebben , en was over het ge-
lesse'n fen 't Blokhws , alzo meen geleezen van het B!ok-
dattir dat Schrift alle heel naet huis, alzo dat hij het Schrift in
jechte wolde : mar deer waas 't geheel niet bekennen wilde:
al mcd oon , az \vy forstien , maar daar was almeede aan,
ende op dat pas wolder forre gelijk wij verstonden, en op
nact jechte hat himzeid waard: dat pas wilde hij verder niet
en deer mey waarder weer bekennen,'t geene hem gezegd
in 't honnegat brocht. werd: en daar meede werd

hij weeder in het hondegat
gebragt.

Da gingen "wy fort to Jem- Toen gingen wij voort tot
ma Heer Juwsma , mey heer Jemmaïleer Jirwsma, met heer
Hans Schenk, Jonker Frids Hans Schenk, Jonker Frits de
dy Kanceilier, en Thomas Kanzelicr, en Thomas Schrij-
Schriour , ende Jemma waard ver, en aan Jemma werd ook
aek te ferra lessen , deer hy voorgeleezen, 't geene hij in
in fortydum scholde jecht voortijden zoude bekend heb-
habba , ende Jemma stoet al-ben, en Jemma erkende het al-
temaal bykant: jytta noch les voorbekend: en nog al meer
al meer oppa ny , fen alle op nieuws, van alle handclin-
handlingen , deer hy hie haun gen, die hij gehad had met
mey Tjard en GerbrandMok- Tjaard en Gerbrand Molikama,
kama , mey mutiken fen da met monnikken van die, en
en ore munken, andere monnikken.
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Da wy mcy da ilandlin- Toon wij mei de Hoofdiin-

gen , aldus by da fcnzenen gen, aldus bij de gevangenen
hieden weyssen, en hicdenelk hadden geweest, en hadden
zyn reeden oon heerd, zo elk zijne reede aangehoord,
ineendic oors nact of het zo meende ik anders niet, of
scholdeme alzo weer zidze, az wij zouden het alzo weeder
wy heere bieden, a!zo dat ik zeggen, als wij gehoord had-
elk man zeyd, weer my free-den, alzo dat ik aan ieder
gen, dat Gerbrand Mokkama man zeide, welke mij vroe-
heed dy maeste part weer- gen, dat Gerbrand Mokkama
roppen: zo dat dit kaam wr had het meeste deel herroe-
al 't laan, en to leste fordapen: zo dat dit kwam over
Heeren. geheel het land, en ten laat-

sten voor de Heeren.
Sneyns ney Decollat. Joan- 's Zondags. na Becollationis

nis da kaam my een brcef Joannis toen kwam mij een
fen da Heeren, dat ik fen brief van de Heeren, dat ik
stonden an by da Heeren zoede van stonden aan bij de Hee-
komma, om zonnerlingc zek- ren zoude komen, om bij—
kum, deerzemij naetschrioun zondere zaken, welke zij mij
konnen. niet schrijven konden.

De Sneyns yr moorn tild Des Zondags morgens vroeg
ik ney da Heeren, ende hja begaf ik mij naar de Heeren,
hliaden my op 't Blokhws, en zij geleidden mij op het
en freegen my aef, of ik Blokhuis, en vroegen mij af,
disse reedenen hiede spritzen, of ik deeze reedenen had gc-
az dat Gerbrand Mokkama sproken, als dat Gerbrand
alla jecht hoede weerroppen. Mokkama alle bekentenis had
Hier op antwoorde ik, en herroepen. Hierop antwoordde
ïeide ja : want ik hecde't al-ik en zeideja.- want ik had
so forstinzen , dat wy 't zid- het alzo verstaan, dat wij het
zen mosten, en ik hied oors zeggen moesten, en ik had
naet zeyd, dan dat Gerbrand ander* niet gezegd, dan dat
Mokkama, een part heed weer-Gerbrand Mokkama een deel
roppen; az door dy mennichte had herroepen; als door de
fen volk. Mar jo joegen my meenigte van volk. Maar zij
alzukken wanna joauta in myn gaven my zulk een warme
nochtra îyf, dat hit my myn gifte in m\jn nuehteren maag,
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deegen wol schil hughie, want dat het mij mijn dagen wel zal
my waard hiet zonnir fiouer. heugen, want het wierd mij

heet zonder vuur.

In de literatuur van het Oud Fricsch beslaan de WET-
TEN eene voorname plaats. Zij zijn meermalen gedrukt.
De meest bekende uitgaven zijn die van SCHOTANUS in
zijne Beschrijving van Friesland, van WIEHDSMA en BIJAND-
SMA te Kampen 1782, en van Dr. KARL Freijherr VON
RlCHTHOFEN, 1840.

Niet alleen voor de Taalkunde zijn zij van het hoogste
belang door de uitgebreidheid dier verzameling , en voor
de Oudheidkunde, omdat uit de rechtspleeging veel ophel-
dering over het huisselijk en maatschappelijk leeven zich
verspreidt, maar ook voor de Letterkunde zelve, daar meenig
fragment van oude gedichten, of zeedekundige geschriften,
in die verzameling ingesmolten en zo bewaard is geblee-
ven, 't welk anders ontwijfelbaar verloren zoude geweest
zijn. Vooral in het eerste boek treft men dergelijke frag-
menten aan, op welke Mr. L. P. C. VAN DEN BERG reeds
zijne aandacht gevestigd heeft, en waarvan hier een in
dichterlijken vorm als voorbeeld zij bijgebracht.

Dae Sinte Wylbrord dat land bikeerde ,
(Da) Fresen hy dat leerde,
Datse capeden myt guede,
Datse dy Koningh Kaerl noem in synre huede.
Hoesc da Nordman ontcoeme,
Deerom flegen hia to da Hercm fan Roeme.
Deer eefter deerse dae heerferd byswoeren,
Ende myt him toe Roeme foeren,
Ende da Burgh toe stoerden,
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Dae weren hya des Koninghes hcranactcn woerden.
Dae werense Barghercn toe Rocmc,
Bae camense mit riuchta ordel toe fridoeme,
Want dy man in aîle landen fri was,
Dy to Roeme Burgher was:
Dat een man onder da galga stoedo,
Ende coemet him to moede
Dat hi op da Roemscha Burghcrscliip teghe,
Ende hyt aller wirdiç leghe,
Hi most wessa ontbonden,
Al ont hit to Roeme worde onderfonden.
Aeck joe hi him dat truch God,
Dat hia mosten halda Justiniani bod
Ende hetet eerse van him (toghen),
Datse al biara landis thcrwa (droghen)
Ende hyt bimmen habba lethe(n),
Ende se dat ymmermeer toe riuchte (setten) *
Ende hi sinc ban deer oen leede,
Hose deer eefter neen Koningh ofneede.
Wat verder de stijl betreft, waarin de wetten zelve

zijn opgesteld, die is veelal vol waardigheid, ja , 't geene
men in een wetboek niet zoeken zoude, soms neemt zij
eenen dichterlijken toon aan. Of is het niet aandoenlijk
schoon en bijna poëtisch proza? zo als in het boven aan-
gehaalde stuk de nood des kinds wordt voorgesteld, welke
aan de moeder het recht geeft, om des vaders nalatenschap
te verkoopen. Wanneer het kind zonder Meeding en huis-
vesting rondloopt, en dan de donkere neevel en de koude
winter aankomt, terwijl ieder een in zijn huis en warme 'bin-
nenkamer zich bergt, en het wilde dier zelfs een hollen boom
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of de luwte der bergen opzoekt, om zijn lijf te beschermen,
als dan hel teedere Jtind weent en krijt, en zijne nakende
îeeden vertoont, en klaagt dat zijn vader, die hem had
hunnen 'beschutten voor den honger en de koude van lein-
ter en neevel, zoo diep onder de aarde bedolven is, tus-
schen vier gespijkerde planken, enz.

Vervolgens hebben wij de: Jurisprudentia Frisica ,
Leeuwarden 1834-, in drie deelen, het Emsiger landrecht,
Leeuwarden 1830, het Fivelgoër en Oldampster landrecht,
Dockum 1841, allen uitgegeven door Jr. Mr. M. DE HAAN
HETTEMA.

ASEGA BUCH, ein Altfriesiscb.es Gesetzbuch der Rustrïn-
ger, herausgegeben, übersetzt und erläutert vonF. D. Wi-
ARDA. Berlin 1805.

Willküren der Brockmänner, eines freyen Friesischen
Volkes, herausgegeben von F. D. WIARDA. Berlin 1820.

Het Husingoër Landrecht, in het II6 Deel der Verhan-
delingen van het Genootschap pro excolendo jure patrio.
Groningen 1778.

Jeld and Botha, met meer andere merkwaardige stuk-
ken in de oude Friesche Landtale, wordt gevonden in het
1° Deel van het Groot Placaat en Charterboeli van Vries-
land, verzamelt door G. F. Baron THOE SCHWAÜTZENBEKG
EN HOHEKLAKSBEKG.

Veele staat- en rechtskundige stukken en fragmenten uit
verlorene, althans op dit ogenblik verholene werken, zijn
verspreid door het werk van S. A. GABBEMA verhaal van
Leeuwarden. (Uitgegeven door F. GOTBERLETH.)

Desgelijks vindt men veele kleinere fragmenten en aan-
halingen in GABBEMA'S geschiedenis der loatervloeden.
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'Het Provinciaal Friesch Genootschap heeft uitgegeven:
Thet Freske Rum, met aanteekeningen van E, EPKEMA. 183S.

en Gesta Fresonum uit de apographa Juniana met aan-
teekeningen van Mr. J. W. DE CBANE. 1837.

Tot de voornaamste hulpmiddelen bij de studie van het
Oud Friesch behoren:

VON RICHTHOFBN, Alt Friesisches Wörterbuch. 1840. 4°.
Glossarium der Friesisciien Sprache von N. Outz-en.

Kopenhagen. 1837. 40.
WIAKDA, Alt Friesisches Wörterbuch. Âurich 1786. 8".
Beknopte Handleiding, om de oude Friesche taal ge-

makkelijk te lezen en te verstaan, door W. AI. HETTESIA,
Leeuwarden, 1830.

Nuttigheid van de Taalkennis der middel-eeuwen, als-
mede van die der oude Friesen, door "A. TEN BROEEJÎ
HOEKSTRA: (zonder plaats of jaar, zeer zeldzaam.)

HETTEMA, proeve van een Friesch en Ncdcrlandsch
woordenboek, en korte schets der Friesche taal. Leeu-
warden 1832.

11. RASK, Friesche SpraaMeer, uit het Deensch door
Jï. Mr. M. DE HAAN HETTEMA. Leeuwarden, 1832.

Het tweede tijdperk der Friesche taai, waarvan G Y S -
BERT JAPICS de voornaamste verteegenwoordigcr is , leevert
ons bij weinige stukken in proza, meest dichterlijke
voortbrengselen op. Gelijk de taal meerdere beschaving,
zo spreidt ook bijzonder de poezij meer kunst ten toon.
Bij het Freske Rym vergeleeken, heeft zij nu eeno ge-
heele hervorming ondergaan, waarvan men JAN JANSZOON
STARTER den bewerker mag noemen. Wij brzitten van



94

hem wel slechts ecu paar Fricschc gedichtjes, welke in
zijnen Frieschen lusthof voorkomen, maar die bewijzen,
dat hij in de Friesche taal dezelfde welluidendheid wist
op te sporen, welke zijne Hollandsche verzen zoo be-
vallig maakte. Hij is de voorloper van G. JAPICX op de
baan der poezij geweest. Tot proeve strekke het volgende.
GABBE. Myn leave Bauekje, myn Swiete Famkc,

Het bruyt ons 't jylt, as ick 't fersin ?
BAUKJE.Het deale Gabbe barstu dus jamke?

Is dy de holle heel op de rin?
GABBE. Ja Bauckje liaef, ick sis, ick bin

So bly, dat ick korts riucht opsprong,
Het tusin kroone, de krieg gaet oone,
Dat mecket dat ick van freughde siong.

De twee uitgebreidste dichtwerken, die uit dit tijdperk
tot ons gekomen zijn, hebben wij van G. JAPICX en
J. ALTHUIJSEN.

Des eersten Friesche Rijmlarije, gedrukt te Bôalsert
1668 , voor de tweede maal uitgegeeven te Leeuwarden
1681, (de vermeende Franeker druk is de Leeuwarder
met een nieuwen titel), is het laatst uitgegeeven , met aan-
teekeningen en een woordenboek verrijkt, door E. EPKEMA ,
te Leeuwarden 1821, 2 Deelen. 4°. Zij bevat in twee
afdeelingen Mengeldichten, deels oorspronkelijk, deels
vertaald, en in eene derde afdeeling 63 Psalmen en an-
dere geestelijke liederen.

J. ALTHUIJSEN Friesche Rijmelarije. Leeuwarden 1755.
4°, bestaat uit een aantal mengeldichten en de overige
door G. 3. niet berijmde "Psalmen. Die vao G. J. zijn
eevenwel in deeze uitgave ook opgenomen , zodat bij ALT-
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HciJSEN alle de ISO Psalmen in Friesche berijming
gevonden worden.

Hoe zeer het Friesch ia deczen tijd ook van het oude
is afgeweeken, heeft het echter de familietrek en de ge-
lijkenis met het Engelsch niet verloren. HALBERTSMA bij
BOSWOETH pre†ace, p. 72 , geeft de volgende vertaling
van een gedichtje van G. JAPICS.

1. 1.
Swiet, ja swietis't, oeremiete Sweet,yessweetisovermeasure
'tBoaskien foar' e jonge lie; The marrying for the young

lede;
Kreftich swiet is't,sizz' ik jiettc, Most sweet is i t , i say yet,
As it giet mei àlders rie. Whcn it goes with the rede of

the elders.
Mar oars tiget 'et to'n pleach, But otherwise it tends to a

plaguc,
As ik oan myn geafeyntseaeh. As isaw on my village fellow.

2. 2.
Goune Swobke, lit uws pearje, Golden Swobkc, lit us pair,
Bea hy har mei niyldestemm. He bade her with amild voice.
Ofke, sei se, ho scoe 'k it Ofke, she said, how should i

klearje! clear it!
Wist du rie to heite inmem? Knowest du rede, father and

mother ?
Ljcaf dat nim ik to myn laest. Love ! i nim this to my last.
Dear mei wier de knôtefaest. Thercwith the knot was fast.

3. 3.

Da dit pear to gear scoe itc, When Ibis pair sliould eat to-
gether,

In hja hiene nin gewin, And they had no gain ,
Heite seach, as woe hy bite, Father saw as if he would bitc
Mem wier stjoersch in lef fen Mother was stern and cross of

sin. iiumour.
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Ofke, sei se, elk jicr in bern. Ofke, she said, each yeara
child.

Wier ikfâem! ikwoe'tsojern. "Were i maïden! i would it
so yern.

4. 4.

Hoite in Hoatske Sneins to Hoite and Hoalskc every Sun-
keamer day in the inn,

Meliken it mei elkoarme klear. Made it clear with each other.
Tetke krigge Sjolle kreamer,, Tetke got Sjolle the pedlar
To Sint Eal by •wyn in bjear. To St. Alof's fair unto wine

and isear.
Nu rint elk om as in slet, Noweach runsabout as aslut,
In bekleye ' t ; mar toîet. And complains it; buttolate.

5. 5.

üeds die better, nei ik achtje, Oeds did belter in myopinion,
Da hy Saets syn trou tosei: Whcn he said his trolh to Saets:
Hyliet dealdersevenplachtje, Ho let the elders even plight,
Hwctseoan elkeiebjoenemei. What they on each cdge gave

•with.
Nu besit hy huws in schuwr', Now he possesses house and

barn,
In syn bernfleaneall'manuur. Andhischildrenoutdoall men.

6. 6.

Ork,mynSoan, woltdubedyc, Ork, my Son, wouldst thou
prosper,

Rin naet oan allyk ien mol"! Run not oa aïî like a mole;
Jeld in riclit mei dyfrye, Let ageandrede woo'with thee
Bern so igean' dyn saken wol. Child then thy affairs go v.'ell;
Den scil de bimcl uwr dyn Then the beaven sball give

dwaen over tby doings,
Xok in mylde seining' ja en. Luck and mild blessings.
(Spelling volgens HALBEBTSHA.)
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Men zie verder over GIJSBERT JAPICX : G. BENTHEM R Ë D -

DINGIUS , Specimen de vita, moribus et carminibus Gys-
berti Jacobi. Franeq. 1793. 4°. — HALBERTSMA , Hulde
aan G. Japiks. I Dl. Bolsward 1824. II Dl. Leeuwarden
1827. 8°. — De voorrede van EPKEMA voor zijne uitgave
van G. J.'s werken , en de aldaar aangehaalde geschrif-
ten : Ev. WASSENBEKGH , Verhaal aangaande G. J. en des-
zelfs gedichten, in de Taalkundige Bijdragen tot den
Frieschen tongval. Ie St. bl. 173 volgg. en R. KOOP-
MANS , Redevoering owr G. J. Friesch dichter, in zijne
Verhandelingen,. bl. 285 volgg. — J. G. VAN BLOM ,
proeve van het harmonische in de Friesche dichtkunst,
în de Vrije Fries. II Dl. 1 St. bl. 37 volgg.

Tot de kennis van de taal vindt men veel belangrijks
in de reeds gemelde Taalkundige Bijdragen van Ev.
WASSENBERGH, en in Taalkundige Aanmerkingen op
eenige Oud-Friesche Spreekwoorden van Mr. J. II . HOEUFFT.
Breda 1815. 8°.

Van al het hier boven genoemde wil ik hier alleen
het oordeel van Prof. WASSENBERGH over G. JAPICX
nog bijvoegen (1. 1. p. 181) » W a t ons aangaat, wij
kunnen hem, zonder ons met vergelijkingen op te hou-
den, zeer wel beschouwen, als eenen Dichter ecnig in
zijne soort, wiens Voortreffelijkheden, Geest en Diehtver-
mogen weinige gelijken hebben. Overal herkent men den
schoonen Schilder en Nabootzer der Natuur; die uit
zijnen rijken voorraad alles zonder moeite voortbracht ,
wat aan zijne Gedichten tot sieraad strekken konde.
Overal bewondert naen den Dichter, die zijner Moeder-
taaie ganschelijk meester was; haare Kracht, Bevallig-

7
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licid en Wclluidcndhcid , (waarin zij, zonder voor cenc
cenige ïaal te wijken, zeer vele overtreft,) volkoomcn
kende, en haar overzuîks geheel tot zijnen dienst had.
Geen "wonder dan, dat hij de vloeiendste, maatkunstigste
en fraaiste versen nedersclircef, welke immermeer het
keurig oor van de Moscfaste Kenners streelden: terwijl
hij somtijds ook wel eens cenen lioogcren toon aan-
nam, met de edelste Grootschheid schitterde en in zijne
beelden de fierste stoutheid heersenen deed."

»Alles wat wij tot hiertoe loffclijks van onzen dich-
ter getuigden, beantwoordt niet dan flaauweïijk aan zijne
•wezenlijke verdiensten. Iets moeten wij er nochlhans
bijvoegen: het volgende naamelijk, dat alle Gedichten,
door hem in jongere jaren vervaardigd, uitmunten door
eene geheel ongekunstelde Fraaiheid ; door eene Eenvoudig
heid, waaraan men geenerlei schijnschoon, noch gezochten
Opschik ontdekt. In laateren tijd heeft, schijnt wel, zijn
Smaak en Oordeel cenige Veranderinge en Verbastcringe
ondergaan door den omgang en veel vermogenden in-
vloed van den bekenden SIMON ÁBBKS GABBEMA. Aan

dezen, naamelijk, behaagde, naar ons dankt, eene niin
eenvoudige, of liever gezwollene wijs van schrijven; zo
ook, een iedcl vertoon van Geleerdheid en gedwongen
Tooi. Het is hier van daan, dat wij alle die gezochte
en met vlijt en opzet aanecngchcchtc zamenstellingen van
"Werk- en Naamwoorden, welke wij in de Psalmen en
andere katere stukken aantreffen, met recht meenen toe
te moeten schrijven aan eene zucht om aan den Smaak
van GABBEMA te voldoen." enz.

Bus verre WASSENBKRGH. Indien ik er nog iets bij
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zal voegen, dan moet het dit zijn. Men merkt bij G.
JAPICX niet alleen eene gezochtheid in stijl en woord-
koppelingen , maar ook eenc gemaaktheid en vergezoch-
te geleerdheid in zijne wijze van spellinge. Is het
eerste toe te schrijven aan zijnen omgang met GABBEMA,
het laatste is zulks op gelijke wijze aan zijn verkeer
met FRANCISCOS JÜNIUS. Deze kwam bij GIJSBEKT om

van hem het Friesch te leeren, en maakte daarvoor hem
bekend met het Angel-Saxisch. En die zo verworvene
geleerdheid heeft hem verleid, om dezelve op zijne spel-
linge toe te passen. Vergeetende dat het schrift slechts
de verteegenwoordigcr is van den: Mank des gesprokenen
woords, en niets meer, heeft hij zijne schrijfwijze meer
naar de beteekenis en afleiding der woorden, en hunne
verwantschap met die van andere talen, als naar het oordeej
zijner ooren en de uitsprake zijns inonds ingericht. Van
daar dat , als men zich niet eerst aan die spelwijze ge-
wend heeft, het zelfs voor eencn Fries moeijelijk valt
zijne gedichten te leezen en te verstaan. In dit opzicht
is ÀLTUUIJSEN eenvoudiger en verstaanbaarder, dewijl
deeze getracht heeft, door zijne spelling zo nabij mogelijk
den klant uit te drukken, welken de woorden in de uit-
sprake des volks te zijnen tijde hadden.

JAN ÂLTHUI.ISF.N heeft met zijne eigene gedichten cok
eenige van zijnen va'dcr SIJMEN JANSSEN AI.THUIJSEN in

het licht gegeeven. Van beiden weetcn wij op dit ogen-
blik niets, dan dat de laatste Ie Franeher woonachtig
was, en de eerste als predikant stond te Iliaure in
Westd:ongeraäeel, anders gezegd de lytze (liïeinc) Joure
tot onderscheiding van de Joure (lees: Jouër,) in Has-
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Mrland. Het is vreemd dat nog niemand zich met de ALT-
HÜIJSENS heeft beezig gehouden, terwijl er zoveel over
GIJSBEKT JAPICX geschreeven is. Want al stelt men de
dichterlijke verdiensten der eersten verre beneeden die des
laatsten , ('t gecne ik prozamensch niet kan beoordeelen ,
en daarom -wil toegeeven ,) dan kan men toch aan de A L T -
HUIJSBNS niet alle verdiensten ontzeggen, als men hen ver-
gelijkt met andere dichters van hunnen tijd, en in het
oog houdt, hoe laag de Dichtkunst in de eerste helft der
voorgaande Eeuwe in Nederland gezonken was. Verg.
J. DE VRIES. Proeve van eene geschiedenis der Nederdûit-
sche dichtkunst. III Deel Inleiding. In zo verre bleeven.
zij gelijk met het waterpas van hunnen leeftijd, dat zij
hunne poezij tot geleegenheids rijmen alleen beezigden.
Verjaardagen, bruiloften , sterfgevallen, doctorale promo-
tie's, komst van'nieuwe Hoogleeraren te Franelier, ge-
lulcwenschen aan den Prins W. K. H. FRISO, waren de
onderwerpen van hun lied. Een paar fragmenten laat
ik als staaltjes van hunne rijmknnst volgen.

S. A. ALTHUMSEN besluit een gedicht op de vijftigste
verjaringe van zijnen vriend JACOB TIEBOEL met deeze
woorden:

Tink, myn frjeon, jens libbens sinne
Is oon 't duwkken ney om laeg.

Fyftig daeggen, fyftig wykken,
Fyftig moannen, fyftig jyer,

Sjog soa giet uwz tyed faest strykken,
In uwz libben mey, dat 's wier.

't Wier je» sprekwud fin dy âdden,
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Fyftig jycr dy haegste liraeft,
In, soa ik 't wol hab onthâdden,

Meyer tyed soa giet me saeft.
As dy griese Tjacrkhoafsblomnien.

Om jens âdde holle flaen,
In dy dey bygint toa kommen,

Dat y mey ien stoak moatt' gaen,
Om jen schonken t' onderschroarjen

For it fallen, in meer kwae,
As jen flaesch komt toa fortorjen

Om jen âdde stramme lae,
In dy daed bygint toa tromjeii,

Oon jen wenniog, waard net kei:
As y [reytse oan 't forklomjen,

Lis jen holle flyttig del.
Tra«stje den mey Poulis zissen,

Brekt dy daed dit yerden huwz,
Ik gaen stil in raestlik lissen,

Mm dy Hymmel for myn tuwz.
Nuw hyer mey soa sil ik eyngje:

Gaen fort lans dy rieugte wey ;
De Alderhaegste wol joa seyngje

Hyer, in Eeuwiglik hyer ney.

In de Psalmberijming van J. ALTHUIJSEN luiden vs. l i
en 12 van Ps. CXVffl aldus.

11.

Dy stien der dy bouwlieuwe hienej,
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Forsmytten, dy joa agten nact,
, Is wurden boppe alle stienen

Ien hoeksticn dy 't huwz hâdt ia stact.
Dit is ien wurk feu Goad dy Haerre,

Dit is fin Hîm allinne dien ,
Dit is for uvvs Lieuw allegaerre

Ien •wonder yn uwz acg mey ïen.

12.

Dit is dy dey fin Goad formaerre
Hy het zeis makke dizze tycd

Lit uwz dan by eltzoor forgacrre
Op dizze dcy aek waezze blyed.

Ocli Haerre jaan nuw lieyl! jaan zeyne!
Ey jaan dog forspoet dey oon dey!

Ey -wol Jens aeggen ncy uwz weyne!
In nim Jens ginst fin uwz naet wey!

Hctgeene verder tot de dichtkunde van dit tijdvak be-
hoort, bestaat in enkclde alleen staande verzen, die in
verschillende Neederduitsckc dichtbundels of andere wer-
ken verspreid, nog den tijd en de hand afwachten, die
ze eens verzamelen en aan de Letterkundige weereld te-
rug geeven zal. Gedeeltelijk is hiermeede reeds een aan-
vang gemaakt door Jhr. Mr. M. DE HAAN HETTEMA, die
in zijne verzamelde Rijmhes (Dokkum 1841) een en ander
bijna vergeeten stuk heeft opgerakeld. Daarvan zij hier
genoemd. eenc MucMige t' saamempraak tusschen een
'Edelman en een Boern üie met malkander na. Lemwar-~
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den, gingen om het inhalen te zien van H. D. Hoogheden,
Prins Johan Wïllem Friso en Princes Maria Lonisa van
Hessen-Cassel. 2 Januari] 1710. In rijm gébragt, door
Mr. D. Simonides, Schooldienaar in den dorpe Zurig. De
Edelman spreekt Hollandsen, terwijl do boer en zijn vader
zich in het Friesch uitdrukken. DB eerste uitgave van dit
stuk vindt men in den Nieuw Zuyriger Almanach, na de
nieuwe stijl, over 't jaer onzes Heeren 1711, door Mr.
D. Simonides, te Harlingen hij F. Schotsman.

Uit denzelfden tijd îs: Gaerspraeck fen twaa Friesche
Buuslioe WOUTIR en TJALLE, beschrieuwende dy Bruiloft
fen myn Heer MARCUS à LIJCKXAMA. Breygeman, in Juf-

fir PERK à GOSLINGA Breyd.

Gedrucltt tot Leemvarden hy G. Koumans. 1714. Oj>
de laatste bladzijde staat, met het opschrift Den auctor
tot die Solisten, een rijmpje, -waarvan de voorletters
H I C H T Ü I I I A N N U S den maker schijnen te moeten
aanduiden.

Bij de schaarschheid van proza stukken in het Friesch
v/ordt de opmerking vooral getrokken door WAATZE GKIB-
BERTS Brilloft, Icom7needje fen acht uitltomsten, druwckt
to Liauwert, hij de wiildou C. L. fch Altena, 1820.
waarvan de oorspronkelijke uitgave in den jare 1712 ver-
scheenen is. Hoezeer dit Toneelspel ook teegen de gewone
reegelen zondigen mag door het aantal en de ongelijke
lengte der bedrijven, alsmeede door de tusschen sommige
bedrijven verlopene tijdruimte, •— hoezeer het bovendien
onze heedendaags zo kieskeurige oren door grove, plom-
_pe en onkiesche uitdrukkingen mag kwetzen, het is niet
te min een stuk van hoge waarde, eensdeels weegens de
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zuiverheid der tale, en anderdeels weegens de leevendige
schildering van den stand, het leeven en de zeeden der
toenmalige boeren. De schrijver, wiens naam niet ge-
meld wordt, is een geestverwant van PLAUTUS. De alleen-
spraak, waarmeede iiij het stuk laat aanvangen, volge
hier tot eene proeve van taal en stijl.

De oude Boer GRIBBEBT keert uit de Herberg huis-
waarts , en rcedeneert onderweg bij zich zelven hardop.

Q tousent botses! dat Har- O duizend halve stuivers!
lemmer Bjicrcke dat smecket Dat Haarlemmer biertje, dat
my so swiet, so swiet! men smaakt mij zo zoet, zo zoet!
soe'r icn oor de eers om men zou er een ander de aars
lickje. My tinckt, ney myn om likken. Mij dunkt, naar
plomp en bot forstaan, jo mijn plomp en bot verstand,
motter Hunnigh yn dwaan, zij moeten er honig in doen,
't is oors onmirwglick, 't is anders is 't onmogelijk, 't is
ommers so giel as waaex. immers zo geel als was. Ik
Ik mocht wol tinse, wier mogt wel denken, waar al
al myn Hunnigh bljaeuw, dy mijn honig bleef, die ik alle
ik alle jicrn fen myn Bijen jaren van mijne bijen te markt
to mereke broeht. As it ney bragt. Als het naar mijn
myn sin wesse mocht, ick zin wezen mogt, wilde ik
woe wol lielte faaker ney wel do helft vaker naar Gabe
Gabe Rinnerts in herres to Rinnerts en de zijnen, te
bjier gaen, in ien hael-kantje bier gaan, en noemen een
of twa (as it so lye koe) oppe half kantje of twee (als het
tosken nimme, mar myn wyf, zoveel lijden kon) op de tan-
myn wyf; dy maalle Teef; den: maar mijn wijf, mijn
dy booste flarde, der kin ick wijf; die malle teef; die boze
ncat mey to rjeuchte komme! voddemoer, daar kan ik niet
As 30 my ynne Iïerberge meede over weg komen! Als
foon, jo soe 'er my mey de Bol- zij mij in de herberg vond,
lepyst uit helje. Mar disse zij zou er mij met de bulle-
reys kaam ick 'er so onver- pees uit halen. Maar deeze
lioets yn, in hipte reys,w_yl reis kwam ik er zo onvoor-
jo ney her Heytes, &ytse ziens in, en dronk eens, ter-
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Binnes, to wier. Mar lit wijl zij naar haar vaders (huis),
reys sjen! hab ick jitte neat Sytse Binnes, gegaan was.
ien drip Bjier of twa yn 't Doch laat eens zien! heb ik
bird hingjen? dat mot ick niet nog een drup of twee
'er esrst uit lickje. Nu so bier in den baard hangen,
mot ik my ney huwz to firdge, die moet ik er eerst uit likken,
dat dy aade Teef my yn fynt, Zo , nn moet ik mij naar huis
asse wer thuws komt, oors spoeden (vaardigen), opdat
mot myn aade reg weer foor de oude teef mij binnen vindt,
haade. Het dievel raast der als zij weer thuis komt, an-
so ynne huws! Hercke! wa ders moet mijn oude rug het
mey dat geraas meytse? Ick weer ontgelden (voorhouden),
tins, dat myn graete jonge Wat duivel raast daar zo in
Waatze der dwaande is. As huis! Hoor, wie mag dat ge-
dy hicke fenne daam is , raas maken? Ik denk, dat
rinne de Schiep yn 't wyld. mijn grote jongen. Watze daar
Ick mot gaauw reys sjen. bezig is. Als de hek van den

dam is, lopen de schapen in
't wild. Ik moet gaauw eens
zien.

De boven aangehaalde tweede uitgave van i i t stuk,
welke thans tot het fonds van den Boekhandelaar SURINGAR
te Leeuwarden behoort, is merkwaardig weegens het be-
tangrijk Voorbericht, dat wel ongeteekend is, maar bekend
staat als uit de pen van wijlen den Hoogleeraar Ev.
WASSENBERGH gevloeid te zijn.

Ncevens de Waatze Grïbberts Brülo†t moet een ander
blijspel vermeld worden , getiteld de Taniïbre Boere zoon.
Ecvenwel kan dit op verre na niet met het eerste op
eene lijn gesteld worden. Want ofschoon het vrij is van
dat plompe, al te boersche en gortige (gelijk WASSENBEBGH
het noemt,) waardoor het eerste ontsierd •wordt, moet het
in zuiverheid van taal, geestigheid, kracht en leven daar-
voor onderdoen. En de reeden daarvan is eenvoudig deeze.
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Waatze Grïbberts is oorspronkelijk, en de Tankbre Soere
zoon is maast oerzet ney 't Engels ivurlcje, gelijk het
titelblad meldt, doch zonder het Engelsen boekje te noemen.

De dankbare boerenzoon is de Hooggeleerde Heer JACOBDS
HIOBS MAAIJVELDIUS, Artium Liberalium Magister, Jnris
Utriusque ac Philosophiae Doctor, in het zwart gekleed, met
lubben om de handen, en een deegen op zijde, beroepen
Hoogleeraar in de Wijsbegeerte aan de Academie te Franeker.
Zoon van JOP en MAAIJKE , behoeftige landlieden in de om-
streeken van Franeker, heeft hij zijn eerste onderwijs ge-
noten bij master DOÜWE. Domenij heeft den knaap Latijn
en Grieksch geleerd, en de Jonker (misschien de Grietman)
heeft hem de nodige gelden verschaft om de Hogescholen
van Leiden, Utrecht, Parijs en Lonäon te bezoeken.
MAAIJVELDIUS van een geringe boeren knaap een aanzien-
lijk man ge-worden bevlijtigt zich , om het lot zijner be-
hoeftige- ouders te verbeeteren, en verdient daardoor den
naam van de tankbre boere zoon, Dit is alles heel mooi,
en de teekening van het boerengezin i s , voor eene na-
volging, zelfs niet kwalijk gelukt, maar het is jammer, dat
de persoon des Professors allerongelukkigst uitgevallen en
tot een kwast in folio geworden is.

Een veel merkwaardiger werkje is it libben fen Âagtje
IJsbrants of dy Frieske boerinne, in 1779 geschreeven door
EELKE MEINDERTS van Kollum. De derde druk is ver-
scheenen bij SMALLENBUKG te Sneeli, 1827. Wel is dit
stukje, wat de taal- betreft, niet van alle gebreeken vrij,
en draagt het reeds blijken van de toeneemende verbaste-
ring door den invloed van het Hollandsch, maar dit is
meer aan de taal æelve, gelijk «ij toen gesproken werd ,
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als aan den schrijver te wijten. Hot boekje zelf is ailer-
liefs.t en steeds met graagte geleezen. Het is ceno soort
van gedramatiseerd romannetje , 't ^Yeïk eene •welgestelde
boerin afschetst, die aan ijdeltuiterij en pronkzucht is over-
gegeeven , op hare manier caprices heeft, en, -wanneer
zij met haren man kijft, eene appcWauwte als corps de
reserve laat aanrukken.

De voornaamste toneelen, •waarin wij niet alleen het ka-
rakter van AAGTJE, maar teevees bet hoisselijk leeven en
het onderling verkeer der Landlieden geestig vinden af-
afgebeeld, zijn: een koffijbezoek van ecnige buurvrouwen
bij AAGTJE; een huishoudelijk krakeel van AAGTJE met ha-

ren man î ' u s ; een gesprek van AAGTJE met hare buur-
vrouw FETJE in de pronkkamer van laatstgenoemde; het
kraambed van AAGTJE en de daarop volgenden kraanwisite;
AAGTJES laatste ziekte en overlijden.

De zeedekundige strekking van dit verhaal is kenbaar
gemaakt door de volgende aanduiding van ÂAGTJES af-
komst.

» Wat de familie van AAGTJE betreft, die is nu lang
» in aanzien geweest, maar in het eerst gering en veracht,
» zodat zij naar hare eerste afkomst te reekenen, niet
» van aanzienlijk bloed is. Zij is oorspronkelijk eenc vrcem-
» delinge, Waar zij eigenlijk van daan is, weet ik niet
» recht, (men kan het niet met zeekerheid verneemen.)
» Sommigen zeggen uit Âsia, anderen uit Âfrica, en weer
» anderen, dat het Europeesch bloed is.

»Men zegt, dat er eens eene moeder met drie doch-
»ters van Parijs uit Frankrijk gekomen is, en dat de
»overleedene daarvan een uitspruitsel geweest is, De
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» oude vrouw, zegt men, heette (want zij hadden vreemde
» namen) Nieuwigheid, en de oudste dochter Vreemd, de
«middelste Moaî, en de jongste Verkwister. Deeze familie
» zette zich (om fortuin te maken, ) in het eerst in de
«voornaamste stad van Holland needer, waar zij weldra
»opgang maakte en bij lieden van aanzien in achting
» kwam. Zij trouwden, tot zelfs de oude vrouw toe, ten
»laatsten aan geboren Hollanders. De moedsr kreeg den
» Heer Nieuwsgierig, de oudste dochter den Heer Koopal,
> de middelste den Heer Losbol, en de jongste den Heer
» Windmaher. Het geslacht vermenigvuldigde nu sterk,
»en begon zich langzamerhand door geheel Holland te
» verspreiden; en dat niet alleen in de steden, maar zelfs
» op het platte land, zodat het eindelijk tot boeren en
»nog geringer volk afdaalde. Ofschoon er onder deeze
» nakomelingschap in schaarsche tijden wel eens kwijning,
» ja zelfs wel sterfte kwam, is zij toch in weezen geblee-
»ven, ja wat zeg ik, zodanig toegenomen, dat Holland
» haar te klein wierd, en een deel over zee naar Fries-
» land overstak. Ook daar zetten die lieden zich op de
» aanzienlijkste plaatsen alweer het eerst neadcr, en breid-
«den zich later allengs over het land uit, alwaar zij
»hier en daar, naar gelang der tijdsomstandigheeden ,
»fortuin maakten. Zij hadden nooit moeijelijker tijd,
» als toen de Friezen nog zo dom waren , dat zij met
» een ordenlijk kleed, spijs en drank te vreeden waren,
» en hunne naasten lief hadden, vreemd van achterkîap
»en lasterzucht. In de Spaansche tijden, en om dien
» streek, durfden zij het hoofd bijna niet opsteeken.

» Welk een leeven zij in de burgerlijke zamcnleeving
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»leiden, is uit ÀAGTJES geschiedenis gcbleeken. In de
» Godsdienst, kan men niet zeggen, dat zij ooit veel on-
» eenigheid gesticht hebben, 't geene volgens het gevoe-
» len van geleerde mannen, daar van daan komt, dat zij zich.
» meer met huisselijke als met kerkelijke zaken bemoeijen.

»Door naauwkeurige opmerkingen heeft men waarge-
» nomen, dat dit slag van volk veel onderheevig is aan
» kwijnende ziekten en uitteeringen , bijzonder als het
» niet van tijd tot tijd versterkende middelen gebruikt.
» Er sterven veelen aan den buidelloop, of met andere
» woorden, want dit is een vreemde naam, door vcrzwak-
» king van de zeemrwen der geldbeurs," enz., enz.

Van denzelfden E. MEINDERTS is ook:

Blydschips betjoeginge oon syn trogloftige Heegheit
WILLIM DF F Ï F T E Prins f en Oranje i. %. f. hy gele-
gentheit dat Zyn Heegheit to Liouioert ynhelle wirden
is, dy 24ste f en Julius 1773. — Folie Gelok in wolliomst
winsk oon Her Trogloftige Hecgheden WILLEM DE FYFTE
Zyn Wyf in hem; op herre oonkomst yn dy zelne Hoof
in Heegsted op dy 28ste f en Rispmoanne 1777.

To DoMum lij H. Groenia 1777.
En 'welligt moeten wij meede aan hem toeschrijven:

De burhery of it Boeretedrief verdeeld yn fjouwer tieden
fen it Jier, trog ien Boere-zoon. Dohlium F. v. d.
Ploeg 1774.

Gelijk in onzen tijd zich vlugschriftjens als de Roelcer
en de Paadwiser in de Friesche taal met de aangeleegen-
heeden van den dag beezig houden, zoo hebben zich
ook voorheen wel eens stemmen onder de Landlieden over
staatkundige onderwerpen verheeven, blijkens de:
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Reis van twee Burgers na- en vcm de kicaers-vergadering
tot Bcrlilmm op Vrydag den 1 April 1796; en

Zaemenspraelt fin ien Boer uit Menaldumadiél in ien
Frentjer Borger op Tongersdey üy sande July Santien hon-
derd Seix in niugentig.

De vermelding van deezc stukjes, als de voornaamste
uit liet tijdperk van overgang, brengt ons tot de nieuw
ÏYiesche Letterkunde en de stukjes, welke in deeze Eeuw
geschreeven zijn. Het bestek deczer verhandeling veroor-
looft mij niet van elk derzelve eene karakterschets,
inhoudsopgave of beoordeeling te geeven. Ik zal mij ver-
genoegen met de eenvoudige aanwijzing van hetgeene,
voor 20 verre mij bekend, aamveezig is, en daartoe
telkens bij elkander opgeeven, wat elk der schrijvers ge-
îeeverd heeft.

Niemand zal het misbillijken , dat ik hier in de eerste
plaats de gebroeders HALCGKTSSU. noem. Dr. J. H. HAL-
SEKTSMA Doopgczind Lceraar te Deventer, Dr. E. H A L -
BERTSMA Geneesheer te Grouw , en T. HALBEUTSMÂ- Koop-
man te Grouw, hebben meestal tot de door hun uitge-
geevenc geschriften ieder het zijne bijgedragen. Boor
hun vernuft, geestigheid, beleez.cnhcid, en grondige ken-
nis van de taal, die hunne moedertaal is, en •waarvan
zij zich op eene meesterlijke wijze bedienen , hebben rij
wclligt het meeste tocgebragt tot de herlccvcnde ^ zucht
voor do beoefening van de Frieschc volkstaal, Een van
hunne eerste werken, dat grooten opgang gemaakt en bij
gestadige uitbreiding reeds drie uitgaven beleefd heeft, is
De Lape hoer f en Gábc Scroar. (tredde jefte, Dimter bij
de Lange 1834) A. i. De Lappenmand van den lireupe-
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ten kleermaker Gabe Walzes, Eene verzameling van geestige
verhalen, vertogen , dichtstukjes en liederen, voorafgegaan
door eene verhandeling over de taal zelve. Men leeze
vooral hetgeene de Heer HALBERSMA over deeze letter-
vracht schrijft in zijn Voorbericht van H E T GESLACHT DER
VAN IIASENS [Deventer, de Lange, 1829) bl. vi en volgg.

Toen ia 1823 te Bolsward in de Groote kerk het sier-
lijke borstbeeld van Gijsbert Japix, als een gedenkteeken
voor dien veelgeroemden dichter werd opgerigt, gaf D'.
J. H. HALBERTSMA een F eest-schrift uit , getiteld: Hulde
aan Gijsbert Japix , 2 Deelen te Leeuwarden bij Schctsbcrg,
•waarin behalven veele bijzonderheeden rakende het Feest,
den Dichter, en zijn geslacht, onderscheidene merkwaardige
stukken in verschillende dialekten van net Friesch zijn
opgenomen. Onder deeze laatste is wel niet het minst
merkwaardig de Hynlepre Seemans-AlmcnaU op it 1679
Jeer melûie fan en Stirman oen Laand, tu Leewwcrt bij
Johannes de Ruiter, uit het daarin voorkomende men-
gelwerk schrijven wij het volgende af:

Krieuweïjen fan de Hyn- Het ongeduldig reikhalzen
lepre Schippers wyven is, der Hindeloper Schippers-

vrouwen is,
» Noorde wyn •— ys foor de » Noorde wind — is voor de

wyn." wind."

i . 1.
De noordewyu hu kaald en De noordewind zo koud en

stoer guur
En fel yn wintcrflaaigen, En fel in wintervïagen,

Al waait ze trog de laeae su Al waait hij door de leen zo
soer, ' zuur,

Ys mest neï uis behaaigeo, Is meest naar ons behagen,
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2. 2.
Al ys myn man den oppe see, Al is mijn man dan op de zee,

Hy sol nei huis wol drieirwe, Hij zal naarhuis wel drijven,
En yzzer tuis ov oppe ree, En is hij 't huis of op de ree,

Su motter tuis wol blieuwe. Zomoethij'thuiswelblijven.

Hoogst belangrijk voor de Friescbe laal-sludie is de
Letterkundige Na-oogst van J. H. HALBERTSMA, Deventer
J. de Lange, 1840, weegens de daarin opgenomene uit-
voerige taal- en dichtkundige behandeling van twee stuk-
ken van Gysbert Japix, getiteld : Friesche Tjerne en
Sjolle Kreamer, (bl. 96-283) welke commentarien als een
model kunnen dienen van smaakvolle, en geleerde aan-
teekeningen.

Tot de kleinere stukjes, die door dezelfde Heeren bij
verschillende geleegenheeden zijn uitgegeeven, en eene zeer
onderhoudende lectuur opleeveren, behoren:

Twîgcn uwt ien âläe stamme, uwtjown troch Dr. E.
HALBERTSMA , mei oanteilieningen (en J. H. IIALBERTSMA,

Dimter bij J. de Lange, 1840.
Om den titel van dit boekje te verstaan, moet men de

teegenwoordige Friesche taal vergelijken bij een ouden
boomstam, die in het water ligt te vergaan, maar door
een overblijfsel van voormalige groeikracht nog van tijd
tot tijd eenige loten uitschiet.

Oom Eölus oer it needwaev fen de 29ste Novirnber 1836 ,
ien letter fen J. H. HALBERTSMA , Dimter, J. de Lange, 1837.
De vreesselijke storm van 29 Nov. 1836 heeft aanleiding
gegeeven tot het schrijven van deezen brief, gedagtee-
kend: Dimter dizze 31s te fen Novembris 1836, waarop
ook EÖLUS behoorlijk geantwoord heeft bij missive ge-
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geeven te Ny-Frysloan op Spitsbergen dizze 22ste fen Dccim-
ber moänne 1836, blijkens EÖLUS Grewa fen storm en on-
waer syn antwird oan Doctor J. H. Halbertsma, Dim-
ter, J. de Lange, 1837. De uitgeever heeft er nog
hwette oar grymanlt (eenig ander mengelmoes) in rijm
en onrijm bijgevoegd, waaronder het gedichtje van D r.
E. HALBERTSMA , Grouwster Waegen, als een juweeltje
uitblinkt.

De Sceerwinkel fen Joute-baes. Dimter, J. de Lange,
1835. De -winkel van den Dorpsbarbier in Friesland is
nog, wat in het oude Rome de tonstrina was, de ver-
zamelplaats, waar al de nieuwtjes van den dag verhan-
deld , en de handel en wandel van buren en bekenden
beoordeeld worden.

De NoärcJier Ruen, oan Gabe Scroar, troch Dr. E.
HALBERTSMA, mei ïiântteikeningen fen J. H. HALBERTSMA.

Dimt er, J. de Lange, 1836. Dit stukje is eenigermate
een aanhangsel op de Lapeltoer; de brief van het oude
paard, uit de maan geschreeven , was ten minste aan GABE
geadresseerd, en bevond zich onder diens nagelaten pa-
pieren. Niet, dat GABE er eene secrétaire of letterkas
op na hield. Ach! neen, zijne papieren lagen tusschen
de lappen in de mand , of zwierven bij hem op de snij-
ders tafel om. Dit stuk wierd door zijn Jcerater (in het
Hollandsen executeur testamentair) Docter E. gevonden,
om het handvatsel van het persijzer gewoeld.

De Treemter, fen Dr. E. HALBERTSMA , mei Tcântteike-
ningen fen 3. H. HALBERTSMA, Dimter J. de Lange 1836.
Treemter wordt gezegd voor treventer, gelijk Deemter
voor Devettter. Treve beteekent stilstand van wapenen,

8
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en trewes bij de Vrieneti onUpaitning t vreugdebedrijf. Zoo
verklaart het de Schrijver. Ik evenwel houd Treemter in
het Sint Anthoni Gasthuis te Leeuwarden voor 'tReventer,
het Refectorium. De treemter is daar ecnc grote kamer,
waar de mannen, provcniers in dat Gesticht, bij een
komen, om elkander gezelschap te houden en den tijd
door gesprekken te korten. De gesprekken, die daar af
te luisteren zijn, mogen in hunne soort wel niet minder
belangrijk wezen, als die in den Sceerwirikel.

Be Wiersizsery †en Maaylie Jáltkeles oon de Frieslie
Fammen, mei in wirdlte †oroaf oer Maaylie dioaan in
Uiten, ta Ljouwerd by H. C. Schetsberg, 1836. De op-
dragt aan de Fammen {Maagden) is onderteekcnd TJAIXIKQ
HIDDES. (T. H. HALBERTSMA.) Het is eene verzameling

van 32 waarzeggingen van zeekere oude vrouw te Hallûm,
welke bovendien nog bekend is door de Rcys f en Maicke
Jackeles fen Hallum ncy Ljeawwert, om U ynheljen
fenne Prins ta sjen , yn 1778. {neysjoen in hette forbettere
trog ien foreerder fenne Friesche -teal.) ta Ljeauwert
by J . Proost. 1830. -De Schrijver van dit geestige stukje
is mij onbekend.

De Wel Eerwaarde Heer R. POSTHUMUS , Preedikant te
Waaxens en Brantgum , heeft het volgende gekeverd,

Prieuwcke fen Friesche Rymmelerye . Druwckt to Grinz,
by J. Oomkens, 1824. Dit proefje bevat bij de oorspron-
kelijke gedichten des makers, ééne vertaling, te weten
van de Ode aan den Rijn van. E . A. Borger, welke on-
der de verschillende vertalingen van dit beroemde dicht-
stuk zeeker niet de minst verdienstelijke is. Deeze verta-
ling wordt ook gevonden, bij die, in bet Fransch van
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.4. Clavareau, in het Latijn van- V. Hofman Peerlkamp.
in het Engelsch van Boivring, en in het Hoogduitsch van
G. H. van Senden, in de Dichterlijke Nalatenschap van
E. A. Borger, te Leiden en Utrecht "bij S. & J. JLucht-

• mans en van Paddenburg en Cornp. 1836.
In Jouwerltoerlte fol Frysk Griemanlc, ree makke in

de Friesen oonbean. Drukt te Grins by J. Oomkens. 1836.
Het Haverkorfje vol allerlei draagt zijn naam teregt, en
bevat proza en poëzij in bonte schakeering door een ge-
mengeld. Onder de vertalingen ontmoet men deeze en
geene goede kennis; Hans Benáiçe is er ook bij.

De Keapman f en Yenetien, in Julius Cesar, tica to-
neelstikken f en Willern ShaJispeare; uut it Ingels for-
friesJie. Drulit to Grinz by J. Oonïkens, 1829.

As Jiemme it lye meie, in blyspul, uut it Ingels f en William
ShaJcspeare, forfryske in mei forldeerjende noten forsjoeii.
Docltum. D. Meindersma. 1842. In dit laatste stuk , en
in de Julius Cesar, heeft de Heer POSTHUMUS getoond,
dat het Friesch zich zeer goed leent tot vijfvoetige Jam-
ben , ofschoon de meenigte van éénlettergreepige woorden,
die het met de Engelsche taal gemeen heeft, en waar-
meede ons Hollandsen ook rijkelijk bedeeld is, in mijn
oor althans, de vloeibaarheid en welluidendheid van het
rijthmus wel iets vermindert.

Door de kenners worden de twee volgende dichtbun-
deltjes zeer gepreezen.

Ytlyclce Friesche RymcJtes, fen J. C. P . SALVBRDA ,
Schoal-master to Wons. To Snits by F. W- v. B. Smal-
lenburg. 1824. EQ

Hiljuwns uwren fen J. C. P. SALVERDA Schoalle-master

8*
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U) Wons. To Ljeauwerd by G. T. N. Suriwjar. 1834.
Over de verdiensten en het kommervol leeven van deezen
gevoclvollen dichter heeft B r . J. H. HAXBERTSMA eene
treffende reedevoering (in de Friesche taal) gehouden in
de vergadering van het Provinciaal Friesch Genootschap
op 1 Aug. 1836. Tot verstand van den titel Heilig-avond-
uren dient dat bij de landlieden en het -werkvolk de
rusttijd, die na den volbragten arbeid van den dag over-
schiet, heiliy-avond genoemd wordt, d. i. gezeegende-avond.
Uitspannings-urcn zou dus de titel in bet Hollandsch luiden.

Tsien tuwsen wjot de Lotterij, oaf JOÜKE ROMMERTS
Scriften, hesteande yn stoeltje* wwt syn lïhbensscydnis,
Uitjes in seehjes dy hy fen syn Frjeunen in Kennissen
hjerde, in hwet Rymlery troeft HARMEN ZYLSTMA. TO
Frentsjer, ly T. Ypma. 1841.

Il loasli fen de kasteleins-dochter. Blyspil yn trye
utkomsten troch HARMEN ZYLSTRA. TO Frentsjer by T.
Tpma. 1842.

In de Voorreede van het eerst genoemde werkje zegt de
Schrijver: » Jimme matte, net rekken je dat it it scrift
fen in prefester is, dy jieren oan de Akademie waest
het , né , it is it werk fen immen dy nea in hege sco'àle
bynei waest het, in er net to oplaet is, om bouken yn
't ljocht to jaen." Maar al is hij dan ook nimmer zelfs
in de nabijheid eener Hoogeschool geweest, door eigen
oefening beeft hij veel smaak en gezond verstand ont-
wikkeld, net landleven naar de natuur leeren schilderen,
en zich eenen zeer goeden stjjl eigen gemaakt. De vrien-
den van GABB SCROAR zullen ook de scriften fen JODKK

BOMMKRTS niet onvoldaan neerleggen.



L17

Friesch JBlom-koerke, aef; Grymanck fen ijtlycke
Rijmckes, in hette oare kateryen,, trog R. WINDSMA. Ta Snits
by F. HoMamp. 1829.

Vriesche en Hollandsche versjes van den Schippersveint,
of Kees uit de Woadltaont, door KORNELIS HARKES LAND-

MEETER. Te Sneek bij Holtkamp. 1840.
Ytlyche forteltjes, fabels in sa fort hinne oonteekene

trog WATZE HAMNGS, in ney zyn oafstjierren yn it

Ijieucht joon, op forziek fin Watzes bloedfrieunnen, to
nut en genoegen. To Snits by F. W. v. B. Smallenburg. 1831.

De boere Schrieuwer oer it nys fin de dey , oof de boer
en boerinne yn gesprek mey har borlui , oer ien en oore
dingen fen disse tyd. Eerste in twade stïkje. Ta Snits
by F, Holtkamp. 1821.

Boere Vriesk yn Rym en onrym. Ta Snits, by F.
Holtkamp. 1821.

Sliueht in Riucht: in Rymlie , makke trog MARTEN DURKS.
't Is druwckt to Grins, by J. Römelingh yn 't jier 1825.
Marten Durks is te Bolsward tegenwoordig geweest bij

het Gijsbert Japicx feest, en verhaalt op rijm, . wat hij
daar gezien heeft, en hem weedervaren is.

It Jonge Ijues boosk plesier spul yn fyf bydrieuwen
byschreauwn; mei oeste wyn in by trokken luft, foarre
Ijeaf hebbers fen 'tbooskjen. To Ljeauwert by J. Proost 1830.

Van de Rymckes sammle trog J1. Mr. M. DE HAAN
HETTEMA is vroeger reeds melding gemaakt. Wij be-
sluiten deeze opnoeming met vermelding van twee Jaar-
boekjes.

Friesch Jierboeckje trog it Friesch Genootschip foar
Schyd- Adheyte- in TedlUnde; 1829, 30, 31, 33 , 34, 33.
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Ta Lieauwerä hy G. T. N Suringar. 't Welk opgevolgd
is door; Friesche Volks-almanali, voor de jaren 1836
tot 1843i Leeuwarden Mj L. Schierleels,.

Van welke het eerste geheel in de Friesche taal ge-
sr.hreeven is , en het laatste in het mengelwerk ook ver-
scheidene Friesche bijdragen bevat. De inrigting van
het eerste , volgens een plan, 't welk geene andere
dan in 't Friesch geschreeven stukken toeliet, is zelve de
oorzaak geweest, dat de Redactie hare taak heeft moe-
ten nederleggen. Daar zij toch gaarne ook de bijdragen
van eenige geleerden en diebters wilde plaatsen, die de
Friesche taal of niet of niet genoegzaam machtig waren,
en bovendien zonder deeze meedewerking bezwaarlijk een
genoegzamen voorraad voor liet mengelwerk kou bijeen"
krijgen, zag zij zich in de verplichting gesteld, om alle
zodanige in het Nederduitsch gestelde bijdragen te ver-
talen. Deeze verplichting was hoogstbezwarend, eensdeels
door de moeijelijkheid, en anderdeels door de ondank-
baarheid van den daaraan verbonden arbeid; want, de
moeite nog daargelaten, het was een zeer ondankbaar
werk eene vertaling te vervaardigen, die de plaats
van het oorspronkelijke vervullen moest, daar de verta-
ler dikwijls of van het Nederduitsche opstel zich te ver
moest verwijderen, of aan de eigenaardige uitdrukkingen
zijner taal geweld aandoen. Het Jierboeclsje is daarom
slechts zes malen verscheenen, en heeft plaats gemaakt
voor den Vollis-almanali, die onder de redactie van
den Heer A. "WASSENBERG, Predikant te SK Anna-paroehie,
reeds acht jaargangen heeft mogen beleeven. Thans is die
redactie opgedragen aan den Heer Ml'. G. M. A, SIMON VAN
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•DER AA , wiens ijver en dichterlijke verdiensten te zeer be-
kend zijn, daa dat men niet onder zijne leiding de deugde-
lijkheid van den inhoud des mengelwerks bij voortduring
gewaarborgd kan achten.

Wat de Taalkunde betreft, moeten wij bekennen dat
er voor het nieuw Friesch nog geenc volleedige Spraak-
kunst bestaat, en eevenmin een Woordenhoe}:. Voorbe-
reidingen tot beide "vinden wij ecvenwel in verschillende
opstellen, die in eenige der vroeger opgenoemde werken
geplaatst zijn. Als zodanige moeten bier genoemd worden :

Het Voorbericht van Prof. Ev. WASSENBERGH voor den
2<ien (jruij; v a n WAATZE GIUBBERÏ'S BBILLOFT.

Friesche Spelling door Dr.1 J. H. HALBERTSMA in het
Friesch Jierboeclsjen foar it jier 1834.

Voorrede van Dr. J. H. HALBERTSMA tot de Lapekoer fen
Gábe Scroar: tredde jefte.

len wird oon myn Lezsers van R. POSTHUMUS by den
Keapman fen Venetien.

Eene Lijst en korte opheldering -van eenige Friesche
woorden, Spreekwijzen en Spreekwoorden. Door II. POSTHU-
MUS; in de Vrijen Fries. Deel I , b l . , 8 3 , ' 233. Deel
I I , bl. 93. Deel III , bl. 200.

Gedachten bij het lezen van het Idioticon Frisicum,
enz., van Jr. Mr. M.' DE HAAN HETTEMA ; in de Vrije

Fries, Deel I , bl. 164.
Iets over de grammaticale beoefening der Friesche taal,

door Mr. A TELTING; in de Vrije Fries. Deel III,
bl. 158, bij wien aangehaald wordt L. TEN KATE'S Schel-
se van de Landvriesche Dialect, vergeleken tegen onze
Nederduüsche, in het 1' Deel zijner Aanleiding, b). 699*
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Van deze onderscheidene stukken een uittreksel te
geeven, en aan te •wijzen, wat er daarin voor de taal-
kunde reeds gedaan i s , en wat er nog te doen overig
blijft, ligt buiten het bestek van dit opstel, 't welk al-
leen dienen moet, om een beknopt overzicht te geeven
van den teegenwoordigcn toestand der Friesehe literatuur.

Daar dit stuk, behoudens zijne eerste bestemming, ook
in den -Frieschen Volks-almanak zal opgenomen worden,
lust het mij als eene toegift er nog iets bij to voegen,
dat, tot de Friesehe literatuur behorende, aan zeer wei-
nigen bekend zal zijn.

In het stichtelijke Sangprieel helommerd met het Hoo-
gelied Salomons ende andere Heilige gezangen, op Ne-
derduitsche dicht gesteld door VITDS RINGERS, Doctor der
Phüosophie', Meester der vri'é-honsten, ende Dienaar des
Goddelijhen Woords tot Ried (gedr. te Franelier bij Hans
Gijselaar 1686), zijn drie Psalmen in de Friesehe taal
gedrukt. De vervaardiger schijnt de Psalm-berijming van
GYSBERT JAPICX niet gekend te hebben; want hij spreekt
over zijn werk, als over eene eerste proefneming, en laat
in eene voorafspraak zich dus uit: »Het is een leugen-
»laster, die de Friesehe taal van quaadwillige menschen
»wordt aangewreeven, dat deselve bot en plomp soude
•» syn, ende nergens anders loe als tot spotternië ende
»ydeïheid gebruikt konnen worden. Myns oordeels mag
»deese taal geenszins bot geheten worden; maar ik acht
» de selve deftig te wesen, en sodanig, dat se voor geen
»der Europische Spraaken behoevt te swichten: en dat
•» derhalven sulke Friesen, die so t' onrecht de taal van
»haare vooronderen met so leeïykc verven afschilderen,
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» ende die gene, van welke si gesprooten syn, voor plom-
»paards ende ydel-hoofden uitschelden, met een brand-
»merk van ondankbaare kinderen te teekenen syn. En
»wat aangaat hetgene sommige uit een dol voor-oordeel
»waanen, dat dese taal niet als tot ydclheid soude ge-
» bruikt konnen worden; dat, meen ik , dat sich selven
»genoeg wederleit: want was dat waar, dat deze spraak
» niet anders dan tot ydel geklap dienen konde, so waa-
»ren er die menschen ellendig aan, die alleen Friesch
»spreken konnen; en derhalven dese taal altyd (niet al-
»leen in den burgerlyken wandel, maar ook in 't waar-
»nemen der Godsdienst-oeffeningen) gebruiken moeten,
»enz., enz. Laat het u dan niet vreemd dunken, dat
»ik eenige Psalmen in de Friesche taal heb overgeset:
»maar lees en sing deselve tot Gods eere, ende tot uwer
» ende uwes naasten stichtinge ; gelijk se van mi ten dien
»einde gedicht ende geschreeven syn."

P S A L M 123.

Ien Liet Harnmaaloth,

1.

O Allirgreatste, di vol kreftin gong jen trean
', Op 't stierre schyld'rig blàâuw der heegehymmil meitse!

Myn eagen sjen op jo, ik stjoer jo myn gebean;
Verheer myn kleyin doch, en lit jen help ontweitse.
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2.

Lyk as in tjienstveint op syn màstirs eermin sjoecht ;
Lyk as di fammin op har breavrouws hânnin kytse;

So sjcn \vi op nei jo , o Gôd! ous rôppin tjoecfat
Nei jou to; sein jen gunst, gong ons vertrict verlytse.

3.

Wes> ous genaadig, ei! wes ous genaadig, Heer!
Want folie schimpjen gean ous boose ljoe todrietiwe.

It het ous lang fortret; ei! lit ous doch neat meer
In spot fen wyl'rige heeg-holske minsMn bliemve.

P S A L M 127.
Ien Liet Hammaaloth, fen Salomo.

1.

As d' heege Hymmil-prius neat selver 't hous giet. meitse;
Om neat is al it wurk fen redde timmir-ljoe.

Om neat is ' t , dat in heap fen sted-bevrerjirs weitse;
As 't Allirgreatste eag neat op di schilwacht stoe.

2.

Vergees is ' t , dat in minsk lang foor 't opgean der Sinne
It sliepin is vergien, en hi fen 't bed opstiet;

ïn fen 't arbeidjin neat foor tjuister-jôn wol rinne;
Vergees is ' t , as di Heer syn sein neat seinin giet.
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3.

't Is neat dat ljoe har brea mei swiere hollin ytte;
Al het jo dwaan, it neat, as d'Opper-hân neat helpt ;

Mar Gôd di jouwt it faak syu volk, eer dat 30 ' twytte;
Jo wirde as yn sliep mei folie goed bestjelpt.

4.

In greate weldaad fen omheeg is ' t , Ijeave pânnin
Fen tygge bern yn syn -wen-keamir-pleats to sjen.

As stiele pylin in der bôgge-sjitters hânnin;
So binne soonin, die ten help der àâdirs tjen.

8.

In wol-gelukkig minsk, di sokke wapins folie
Yn syu pylkôker het, yn need him bi to steani

Jo binne neat verbaasd, neat schammins-read fen holle ,
As jyn di porte mei hor feinin sprekkin gean.

P S A L M 133.
len Liet Hammaaloth, fen David.

Het is it goed, het docht it Ijeaff'lyk.foor,
Dat broerin fremd fen 'tleeltje leeltje kibjin,

Yn tygge freedljen frjônschip mei eltjoor
Vol Ijeafd (so 't heert) as rjuchte broerin libje?
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2.

Dat is as d' oolje, di uitgetten wier
Wol-roukind' op A'árons priestir-holle,

Di yn syn bird, en der fen dinne fier
Yn 't seam-wurk fen syn klean om leegins rolle.

3.

't Is as in dââuw, di swiet op Hermon reint,
En op it heeg fen Sions griene ribbin.

Der broerre-ljeafd hous-hààding het, der seint
Syn Seining Gôd, der jouwt hi yvig libbin.

Yan deeze Psalmen zijn de twee laatste ook overge-
zet of berijmd door GYSBERT JAPICX, en de eerste door

J. AlTHUISEN.

Leeuwarden, »r. J. G. OTTEMA.

Oct. 1843.
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Ljeafke 't is swiet oan dyn lipltes to hingjen,
Swiet is dyn moeltsje as op_,'t ierdryk ien is.

Famke what wegerste? — Jouwst my nin patsjeri?-—
Famke what is dear; myn tirwtel ei sis?

Yn-ljeawe tuwtel! ei lit ues dochs patsje:
Grinend wirdt libben in wille fordoam,

Trieuw my dyo reade ferwielsæfte lipkes,
Trieivw bja fol ljeafde in fol minne my oan.

Lit dy myn hertsje yn myn jennen mar glide,
Of lis dyn moetelich hantsje yn myn han.

Weas dochs net steech o myn ljeawe Marye!
Patsjende dweste we ues yn-swiete bran.

De scrieuwer †en de Foarjiersblomkes.



ô, Snel uw leven heen in vreugd en minnarij,
En breng U steeds 't geluk de keur van zijn trezoren, «V

En kweek het levenspad, in lente of herfstgetij,
Staag rozen voor uw voet, van angel vrij en doren.

En vraagt Gij , waar 't geluk hier op dees Aarde woon?
ô, Zoek het niet in't schoon van 'swarelds schouwtooneelen;

Heur weelde jaag U nooit een blosjen op de koon,
Noch moog' met ijdlen glimp u 't argloos harte streelen.

Neen, zoek slechts uw geluk in 't zoete van de Min,
En wijd uw liefde alleen Haar, wie ge u hebt verkoren.

Die voert u reeds op aard ten zaalgen Hemel in
En kweekt, in haren tuin, steeds rozen zonder doren.

N.



AAN MIJNEN ECHTGENOOT,

TER BEMOEDIGING TOEN HU ZICH ,

^?<w ^^tsf^ttKti†çj in zijn I g ^ w o ^ ï

GEKRENKT GEVOELDE.

Mijn gade, wacht hier 't loon voor al uw pogen niet
Der wereld gunst is vraft, onzeker wat ze biedt,
Ban heft ze u hemelhoog, dan weer miskent ze 't doel.
Waarvoor uw harte blaakt, vol edel pligtgevoel.
Och, dat haar vleistem nooit te zeer uw hart verheff,
Noch haar miskenning u te diep den boezem treff',
Neen wandel stil uw weg, volvoer getrouw uw pligt,
Kom, hef uw hoofd om hoog en houd uw oog gerigt
Naar Hem , Die 't zwaarste leed eens droeg voor onze schuld,
En zóó den wil van God ten stiptsten heeft vervuld ,
Zijn voorbeeld nagevolgd, Hij schold niet waar men schold ,
Daar Hij steeds smaad en schimp met goeddoen slechts vergold.
En, wordt gij soms miskend en baart u zulks verdriet,
Stort uit uw hart bij mij, uw ga miskent u niet.
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Zij juicht bij uwe vreugd, maar treurt ook als gij klaagt,
Zij tilt den last met u , opdat gij ligter draagt.
Ja , torsenen wij te zaâm! vereend toch draagt het ligt,
Gods liefde schenkt ons kracht, naar zwaarte van't gewigt,
Dus, moedig, 't hoofd gebeurd: God ziet uw edel pogen
En eenmaal zal Hij wis geen onregt meer gedogen.
Schoon hier miskenning heerscht, het onregt zegepraalt,
Eens stijgt het regt ten troon met glans en roem omstraald,
Het dringt door 't donker floers, waar 't hier met is omtogen,
En blinkt, vol Majesteit, aan 's Hemels heldre bogen.

s. G.



en

Wie steeds naar de wet wil leven
Die moet ieder 't zijne geven.
Maar wie naar de mode doet,
Die maakt schulden, en bankroet.

L. D. B.

>Wtd}ftn<j n ^^ctlt^jth^

»Ik werk" sprak een eerwaarde heer,
«Door woorden steeds tot stichting,
»En tot ons aller zielen heil
«Bevorder ik verlichting."

»Ook ik" sprak een Schiedams grossier,
»Heb hierin mijn verrigting,
»Doch ziet door water ruim en veel
«Bevorder ik verligting."

L. D. B.



BIJ HET LUK

VAN

jtjn ffltftkitf

ZOONTJE,

Ik mor of klaag niet neen, maar 't valt mij zwaar te dragen, j
Dat ik u missen moet, mijn Pieter! dierbaar kind, ;

Gij waart mijn hartelust, mijn vreugd, mijn welbehagen,
Gij werd van mij zoo teer, zoo vaderlijk bemind. j

Wat speeldet gij steeds lief aanvallig om ons henen,
Uw' blijde kindertaal schonk staag mij stille vreugd,

Gij kondt uw schalkschen lach met dartelheid vereenen,
En 't ouderlijke hart werd door uw luim verheugd. *

En nu, het is gedaan, daar ligt gij zielloos neder,
Nooit biedt uw' lieve mond een enk'len kus mij meer,

Nooit streelt uw hand mij weer de wang zoo lieflijk, teeder,
En nooit ontsluit ge uw oog voor deze wereld weer. s.
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Nog slechts een luttel tijds mag ik uw lijkje aanschouwen,
En, ach! straks voert men u voor altoos van mij af,

Ja! aan de sombre groef moet ik uw stof vertrouwen,
En bij uw moeder, kind! daalt gij in 't Stille graf.

Ach! ja, het is gedaan, 'k moet bittre tranen -weenen,
Het scheiden dierbaar kind, baart vader ziels verdriet,

Geen menschelijke kunst mogt meer u hulp verleenen ,
En 'k bad om uw behoud, maar God verhoorde 't niet.

Neen God verhoorde niet, hoe vurig ik mogt smeeken;
'k Zwijg nogthans in mijn smart, oneindig Opperheer,

'k Weet gij bedoelt ons heil, schoon onze harten breken
En 'k buig mij voor uw wil met onderwerping neer.

Uw liefde gaf en nam, zal ik het, waarom? vragen,
O.' neen ik zwijg gedwee eerbiedig in mijn leed. —

Uw hand gaf aan den mensch geen last te zwaar te dragen,
En ook mijn hart erkent: 't is wijsheid wat gij deedl.

Dit lenigt mijne smart bij 't grievend laatst aanschouwen,
Dit kan dan ook mijn hart den een'gen troostgrond bien,

Dit droogt mijn tranen af, én doet me uw woord vertrouwen,
Dat ik mijn dierbaar kind als engel weer zal zien.

L. . . . . .- • B . B.



BIJ DE LIJKOFFERS DER GESNEUVELDEN (*). ,

Rust zacht, ô doôn! op 't krijgsveld der victorie,
Gij daalt met roem in d' ouderlijken grond;

Uw heldendaan behouden hare glorie;
Uw namen gaan den gansenen aardbol rond.

Het Bardenkoor herdenkt uw dapper strijden
Met eerbetoon, in 't zielestreelend lied;

De maagdenhand zal lauwren aan u -wijden
Op 't grafgesteent', dat elk met geestdrift ziet.

Rust zacht, ô doôn! op 't krijgsveld der victorie,
Wij , en ons kroost, vergeten helden niet.

De zege is ons, het altaar ligt verbroken,
Waarop Jupijn het offer werd gebôon;

De tirannij is vreeselijk gewroken:
't Romeinsche volk ontving den dood tot loon.

God Wodan prijkt, waar Zeus is overwonnen ,
Dat heel het heir zijn beeldtnis hulde bied;

De vrijheidsstrijd is glorievol begonnen,
Wie roemrijk sterft, leeft in het Bardenlied.

Rust zacht, ô doôn! op 't krijgsveld der victorie,
Wij, en ons kroost, vergeten helden niet.

M. H. DB GRAAFF.



(gagtw van §$2^«tti(t ( )*

Heil u! meestres, in de nachtelijke uren,
Heil u! geen noodkreet genaakt deze spond;

Schildwachten staan op de transen der muren,
Zij zien, staag waakzaam, den omtrek in 't rond.

Slaap gerust en zacht
In den middernacht,

Hoog uw hartzeer dra verzwinden
Door 't vertrouwen op uw vrinden.

Buldert de Herfstwind en bruisen de baren ,
Vrees niet, uw Taco rust veilig deez' nacht;

't Noordsche gebroedsel verkeert in gevaren :
De afgrond der zee is het graf dat hun wacht.

Burgtvrouw sluit uw oog,
't Slot is sterk en hoog

En uw knechten zullen strijden ,
Wijl zij u hun leven wijden.

(*) Dese liederen zijn genomen uit eenen bundel van Historisch-Ro-
mantische verhalen, ontleend aan de geschiedenis van Friesland »
Vlaanderen en Spanje , welke eerstdaags bij de Boekhandelaren KETS en
ÏJAMBKECKTS te Docshorgh zullen -worden gedrukt.
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Hoor onze harptoon en hoor onze zangen ,
Schoone meestresse, neem deel in ons lied;

Zacht moog de slaaplust uw oogleên bevangen,
Zoet streele u 't spel, als de Zefir het riet.

Buig uw lokkig hoofd;
Wie aan God gelooft

Laat den goeden Hemel zorgen
En slaapt biddend in tot morgen.

M. B . DE GHAAFF.



neaMttqe ç||b)áttsjeff<

l en Melhodîste préker of oefeninghalder yn Scotloan
ioam 'r is werom fen ien oafliszend cluft, dear hy mei
ït uwtforkoarne heapske, mei waems sielsilligjen hy be-
læstge wier, ien Goadsillige beastoune haldeiî hie. Syn
paed laette him loans ien iensim liszende boercpleats,
dear hy wind wier nou in den 'r is oan to liszen; in
om 't it nou krekt begoun to reinen , in ir oan 'c gast-
frye hird ien lustich fjoerke baernde, noam hy it be-
slui t hjir hwette uwttoræstec: wyls 't hy den mei ien
'r is fornimme koe nei it jinge de Heare disze dei oan de
fromme frouw bescherre hie. Rimpen styk hy syn
earwirdige holle binnen de doar in roap: frede wezz' mei
jou ljeawe sister yn Christus!" De boerinne, ien wol-
trochfied wyf, mei ien frissce, raede, frjuenlike troànje,
ontstelle earst ien bytje.do hja it lange ia seriële wezzen
seach, in hjar mei ien roästige stimme ien fredegroetenis
taroppen wirdde. Sa ringen hie hja dochs net fornomd
dat it de oefener wier, as hja forsocht him yn to kom-
jnen in sa lang to fortoafjen as de reinbui oer wier. De
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frotnmc sieleherder liet him net twaris bidde, hy koam
yn in bleauw by de frjuenlike boerinne oan de hird stcan,
dear hy rjocht njufol syn.hoannen waerme oan it fjoer,
waems opstymjende loage helder dikkere in as boartjendo
hinne sloech om ien tryepoatigc ijzeren poat dy ir oer hinge.

»O ! hwat ien mooije poat!" roap de geastelike broar
nei ien îyts stilzwijen mvt. » Hwet is hy blank, hy lyket
yette wol ny to wezzen. As myn Ijeawe Sara sa ien yn
hjar koaken hie, den scoe my it yten noch wol helte lek-
kerder smeitse!" »Earwirdige hear!" anderre de bocrin-
ne, » dat is net sa 'n greate saek: fo'ár ien scellinch of
fjouwer kin jy yn de earste ijzerwinkel de bæste sa ien
keapje." ~~

»Wol muwlk, mar sa sierlik mooi ljeauw ik dochs net
dat ir ien meer is ; in sjoch 'r is! krekt eak goed fçn
greatte foär my io myn ljeawe Sara."

»Nou, as jy dat tinkt, dan kin jy bim wol fen my ta
ien scinsjefte krye." *

» Bewarje my ! bewarje my!" roap de préker beide hoan-
nen uwtstrekjende: » nee! nee! ik wol, ik mei jou net be-
roafje. Mar wier is i t , fraaijer poat haw ik nette nea
sjoen ; hy is ynnerdied forrukkelik, betauwerjend, wergea-
leas!"

De blykken fen de geastelike faer, dy ir sonner op-
halden op 'e sa heach romme poat sloech, makken yctte
folie meer yndrawk as syn wirden, sa 't it goehertige
wijf nou ir him op oanstie om it jinge him sa yn for~
rukkinch brocht ta ien scinsjefte oantonimmen, in hja die
nii» ræst fo'ár dat hy ir yn hewilligc.

»Nou, ja den!" sei hy einlinge protteljende, » nou ja,
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om 't jou den doclis sa goed binne, scil ik him ta ien
oantinken fen jou oannimme."

»Goed, den scil ik him moarn mei Japik, as dy nei
de stæd rydt, meijaen."

«Nee, nee, goede frou! as jou my dit tasteane,
den scil ik him nou mar sels meinimme: want sjoch ik
woe jerne inyn Sara hjoed yette 'r is frolik meitse."

» Sa as jou beljeaft, earwirdige hear! om my kia jou
him nou wol meinimme."

Rimpen noam de sieleherder de poat mei syn meagere
hoan fen it fjoer , in , nei dat de boerinne ir de smoar-
gens hwette oaffagge hie, woe hja ir ien pompier om
binne dwaan.

» Sparje, bid ik jou! dy moeite," roap syn earwirdde
hjar ta, »nimmen scil my sjen, want ik rin de bosk-
kant mar loans, in dær scil my nimmen metje."

»Nou; ik mei it lije," herfelte it goede wyf, »mar
wol jou yette net earst ien muwîtjefol foär 'e jounloft ?"

»Ik tankje jou fen herten, to nei 'r is as ik werkom.
Goen joun ! Libje gelokkich , Ijeawe sister yn Christus !"

Wol fornuwgge forliet nou de préker de bocrepleals,
in om de greate wei foärsichlich to formyen, sloech hy
it paed yji nei it bosk. Njufol glimlaaitsende oanschoagge
hy steez oan syn poat, dy ir nou 'r is mei de iene in
den wer mei de oare hoan toagge. Njuenkelytsen wirdde
him dy swietc læst clochs hwette swier, in nei dat hy
nou sa hwet ien uwre foärtgien wier op it iensimme paed
loans it bosk, begounnen him de earmen in hoannen sear
to dwaen. Kom! tocht h y , roun sjende, hjir sjocht my
doehs nin minsee-cach, ik koe de poat wryohtich wol
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ien poaskc op 'e holle draogc, Sa tocht, sa dien, yn
icn eagenblyk siet it kooitsark op 'c earwirdige holle fen
de sieleherder in styk syn trye poalen rygelrjocht nei de
bymel uwt. De goede man moast sels laaitse in him
forwonnerje, want disze nije moetse paste sa krekt op
syn harsenkas as of 't hy ir nei getten wier. Sa wannele
hy yette ien ein wei foärt ta dat hy troch syn goad-
fruchtich peinsjen fen it paed "oafdwaeld wier in fo'ár ien
sleat koam. Hm! toclit hy bjir scil ik- springe moatte,
in mei ien kreftige set wipte syn earwirde oer de Mn_~
dernis hinne, in koam ringen oan 'e oare igge gelokkig
op 'e foetten to loane. Mar och! ir bie ien lilk uwnkje
by pleats; mei de scok fen it springen wier de poat troch
syn swierte oer 'e fo'árholle hinne glydden, in wirdde it
oangesicht fen de oef ener beditsen oan 'e muwlle ta.
Seafkes woe ir him nou wer yn 'e heachte schouwe in
tilde him nou oan de rjochter den wer oan de lofter
syde op. Mar it wier om neat, de yzeren moetse woe
fen nin wykjen witte in stjitte jimmer oan tsjin de lange
noas fen de geastelike faer, ja scoe dy al heel mei nomd
hawwe as de man mei gewelt to wirk gien hie.

Dws fromme préker wier nou buwtte rie, in wist net
hwet yn dit nytelich foärfal oan to finsen. Mei klieu-
wende eangstme in tanimmende smerte roun hy al fier-
der in fierder, in bonsze, om 't hy net sjen koe, hjir
în dær tsjin ien beam oan, stroffele oer stjinnen, tom-
mele yn greppels in foergen, in koam dær mei net folie
fierder. Hy su.cb.tte, kriet, bea in guwlde om help; it
wier om neat, nin minsce hearde him. Nei ien uwre
fen wanhoapich omswabjen koam hy einlinge oan it ein
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fen it bosk, in sliugerc nou blynseachts foärt oer it loan.
Onforwacht heart hy yn 'e fiertc minscestimmen in hou-
ncn byljen; mei ien klinkt him it geroap yn 'e earen:
»Hwet komt dæroan? de dywel, de dywel!" In klear is
it nou fo'ár uws fromme préker dat min foär him op de
flucht tsjocht. It wier wrychtich it gea fen syn ein goad-
fruchtige gemeinte, werhinne it goed gelok him laet hie;
mar it heapslce koe nou syn herder net, in stauw uwt
in oar as of 't ir ien fretsyke wolf neiby koam. »Och,
ljeawe frjuenen! blieuw dochs, blieuw doehs, frecsje net;
ik bin nin dywel, ik bin faer Simson, jimme trouwe
foärgonger yn de Heare." De gealjue fortrouwne mar sa
hwet heal hjar earen, do bja de stimme fen de préker
hearden. Bibberjende in mei eangstme koamen hja him
neiby in laetten him nei syn wenninch, wer de fromme
Sara him mei greate eangstme siet to wachtjen.

To selle stoune wirdde ir ien heelmaster ontbean, in
dy bruwkte al syn ynstruminten om it læstige holledek-
sel oer 'e noas to kryen. It lokte net! de noas blette 9

in de pynne fen 'e arme lyer wier net uwt to sprekken.
Do koam einlinge de smid uwt 'e buwrren ta help. Hy
seach dat de poat gelokkicb. net uwt slein mar fen getten
yzer wier, in brocht sa folie hy koe it gemoed fen 'e
earwirdige hear yn ræst; hy noam him by de hoan, in
laette him , forsilscippe troch mennich deelnimmende ge-
meinteîid, nei syn smittery. Hjir forsykke hy him syn
holle op it oanbyld to liszen, in de patiënt, lyende troch
helsee pynne in dea-aengstme , joech, nei syn siel yn ien
sjitgebedtje oan Goad befelne to hawwen, him oan de
bewirkinch fen de smid oer.
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Bisze, Jen master yn syn dwaen, makke net folie spul.
Mei ien wol oanbrochte slach fen syn foärhammer forbry-
zele hy de yzeren poat, sa 't de stikken bjir in dear
fleagen.

Ien kriet fen ontsteltnis koam uwt 'e imrwlle fen alle
omstoanners , want de earme sieleherder foei mei eang-
stich weakleîjen foär dea op 'e groun. Mar, o wonner!
ringen sloech. hy syn eagen wer op. Syn hirde holle wier
onbescheadge bleaun, in dear dy mar ien lyts brein be-
fette, sa hie it heftich schodjen nin neideel dien, mar
wierne syn preken muwlk hwet doffer in langwyliger as
fo'árhinne, werby de Methodisten forgearinge hjar rjocht
wol befoun.

Forfryscinch. c. E. B.



Waar, vlugge boot, waar wilt gij spoeden?
Dewijl geen loods uw roerpen wendt.
Waarheen?. . . . doch 't is u onbekend.

Gij volgt den vasten loop der vloeden,
Waar U zijn golfslag werpen mogt.

Zoo wordt de mensch op d' oceaan van 't leven
Steeds door de vaart der golven voortgedreven

Bewustloos van het doel der togt.

Waarheen? — o vraag eens aan de zoomen.
Waar die ontelbre golven gaan,

Die bruischend langs de zandkust stroomen,
Voor altoos spoên naar d' oceaan?

O! vraag eens aan het woud, of aan de bloemwaranden,
Wanneer de Noordewind den top der Eiken krult
En met zijn fluitende aâm het ijle luchtruim vult,

Waar 't ligt bewogen blad zal landen.
Dat, aan den steel, dien 't wreed geweld beroert,
Ontscheurd, langs veld en vlakte wordt gevoerd.

U kan nog, snelle boot, ten spijt van felle winden
En 't woeden van den oceaan,

Het anker aan den oever binden
Of op de golven pal doen staan.
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Maar slepen de opgezweepte baren
Van de ongestuime ievenszee

De ranke boot, waarin wij varen,
Met ooweerstaanfaren golfslag mee';

Welk anker doet haar vaart bedaren,
En ketent haar aan veilge ree?

Niets houdt de vaart des menschen tegen;
Want voorwaarts zegt een stem die uit zijn binnenst rijst;

En aangeland aan 't eind der wegen,
Die hem het wisslend noodlot wijst,
Rest minder spoor van zijn bestaan,

Dan 't vaartuig, dat door woeste golven
In 't hart der baren wordt bedolven,

Een spoor laat op den oceaan.

Geef antwoord, boot! waar wilt gij spoeden?
Geef antwoord — maar gij drijft reeds voort,
Terwijl gij mijne s'-sm niet hoort.
Welaan, 'k vraag aan dit eigen oord

U morgen weder van de vloeden.

'k Zeg morgen; maar 't kan zijn, dat morgen reeds de dood .
De droeve toonen op mijn lippen doet verstijven.'

Misschien zal morgen 't zeewier drijven,
Om 't wrak van mijne levensboot.

E. H. TROMP.
Naar het Sransch van' DrasoHTàiKEs.



W Ï K K O R I H I 0 I A

EN BK

LEEUWARDERS.

Derde bijdrage tot de geschiedenis der onlusten
tusschen de Schieringers en Vetkoopers,

1483 .

I.

»Gij moogt zeggen wat gij wilt, ik zal het nooit ge-
»looven, dat LIEÜWE geen kwaad in den zin heeft; hij
»loert zoo schuins in het rond, en durft zijne oogen zoo
«slecht opslaan, als een eerlijk raan hém aanziet, dat hij
»mij al zeer verdacht voorkomt," sprak de oude krijgs-
knecht ABBE, toen hij met zijne twee kameraden RIENCK
en SVTZE in de wapenkamer van de stins JUWSMA te Rin-

swmageest, onder een beker Haarlemsen bier zat te pra-
ten. Het warme weder (het was omstreeks den langsten
dag van het jaar 1483) bad hen dorstig gemaakt, en een
nieuw vaatje van hunnen Heer ten geschenke qntvangen
hebbende, spaarden zij hetzelve niet, maar dronken el-
kander lustig toe.

»Het wil er bij mij tocb. niet' in , dat RODWERTSMJ
»een verrader zoude zijn," antwoordde RIENCK, »onze
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«meester, die bij lange na niet gek is, stelt groot ver-
«trouwen in hem, en daarenboven is hij een stadgenoot
»van mij, neen, zoo lang er geen beter bewijzen voor
»zijn, dan zijn schuw rondkijken, kan ik het niet ge-
»looven."

»Eene schoone reden om hem voor een eerlijk man te
«houden," voer SYTZE hem te gemoet, «omdat hij een
«Dockumer is, even als gij, kunt gij geen kwaad van
» hem hooren, net als of dat kostelijke Doclium niet meer
»verraders had opgeleverd, denk maar eens aan OFFE ,
»die zich door den Hollandschen Graaf liet omkoopen ,
» om zijn vaderland in zijne handen te leveren, maar in
» plaats van, zoo als hij meende, met hooge eere-ambten
»en waardigheden beloond te worden, als balling buiten
»'s lands moest sterven. Ik, voor mij, ben het geheel
»met ABBE eens, LIEUWE RODMERTSMA zal ons nog eens

» een leelijke kool stoven. Wat behoeft hij altijd zoo heen
» en weder te reizen, dan eens voor onzen meester, dan
»eens voor zich zelven. Hij doet het wel voorkomen,
»even alsof hij jiaar Doclium, Stiens of Brüsum ging,
» maar kromme HAIJE heeft mij onlangs verteld, dat voor
»drie weken, toen wij allen meenden, dat hij hoog en
»droog te Stiens zat, om met de boeren van zijnen heer
» af te rekenen, hij hem te Leeuwarden in een achter-
»buurt in een vertrouwelijk gesprek met eenige burgers
»had aangetroffen. Ook koopman BAUKE, die met eijeren
»naar de stad gaat, weet gij, die lange vent, die onder
» WORP LIETTWES JÜCKAMA gediend heeft, en bij de inne-

»ming van deszelfs slot te Boxum, zijne regterhand ver-
»loor, verhaalde mij gister, dat hy nu acht dagen gele-
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» den onzen LIEUWE bij de St. Jakobspoort zag staan pra-
»ten met den Hopman MEIJLKE VAN YLST."

»Ik wenschte slechts, dat wij eene geschikte gelegen-
»heid hadden, RINGIA voor den schurk te waarschu-
»wen," zeide ABBE , »terwijl hij gramstorig den vol-
»len beker opvatte, en het schuimend vocht in eensnaar
» binnen stortte."

«Zoudt gij hem dat niet eens onder het oog kunnen
» brengen," sprak RIENCK. , » gij zijt immers een oude ge-
»trouwe dienaar, reeds van zij oen vader, en zult toch
»wel geloof- bij hem verdienen."

»Ik zal het wel laten," antwoordde de grijsaard, «mijn
»bestaan er aan te wagen; ik ben te oud geworden om
» bij een ander in dienst te gaan, jaagt hij mij weg, dan
»moet ik gaan bedelen, en dat hij mij weg zoude jagen,
» zoo ik mij verstoutte kwaad van zijnen lieveling te spre-
»ken, hier aan is geen de minste twijfel. Heeft hij mij
»niet reeds, enkel om den schurk te believen, mijnen
«post als poortwachter, welken ik twintig jaren lang,
» met ijver en trouw had waargenomen, ontnomen en aan
»hem opgedragen ?" Spijt en wrevel over geleden onregt
deden den ouden krijgsman de tranen uit de oogen
vallen, hetgeen zijne jongere kameraden, die zeer aan
hem gehecht waren, deed besluiten een onderwerp te la-
ten varen, hetwelk zij bij ondervinding wisten, dat hem
zoo naauw aan het hart ging. SYTZE maakte, om dus
op iets anders te komen, de aanmerking, dat het bier
hem bijzonder smaakte, doch dat hij de reden niet be-
vroeden kon, waarom zij altijd Haarlemsen en nooit geen
Leeuwarder of ander uit de nabuurschap te drinken kre-

10
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gen. «Doiüoor, die gij zijt," viel RIENCK hem driftig in
de rede, »denkt gij dan dat onze meester zijne erfvij-
» anden, die verwenschte Leeuwarders zoude begunstigen ;
»weet gij dan niet dat men dat volk niet meer kan ter-
»gen, dan door Haarlemsen bier te doen komen. Welk
» een af keer RINGIA ook tegen^ de Hollanders koestert, zijn
«haat tegen de Leeuwarders is nog veel sterker."

»En niet zonder reden," viel ÂBBE, die door het drin-
ken van een paar groote leugen zich weder eenigzins
hersteld had in, »hebben zij niet op eene valsche bc-
»schuldiging zijne schoone stins te SHens onder den voet
»gehaald, en hem genoodzaakt de vette klei voor deze
«dorre woudstreek te verlaten."

Lang zouden de krijgsknechten nog pratende gebleven
zijn, want wanneer zij eenmaal met dit gesprek bezig
waren , scheidden zij zoo spoedig niet van elkander; doch
thans herinnerde het geroep van den kok hen dat het tijd
voor het avondmaal was.

II.

In een ander vertrek van de Stins, wandelde de ei-
genaar van dezelve WILCKO RINGIA, minder rustig dan
zijne knechten, op en neder. Hij bepeinsde en herdacht
al wat hij reeds ondervonden en geleden had, en ofschoon
een onverzaagd en ruw krijgsman zag hij evenwel de toe-
komst donker te gemoet. In zijne eenzaamheid begon hem
ook zijn geweten met verwijtingen te plagen; met ijzing
bragt hij zich hier in het halfdonker den ongelukkigen
Leeuwarder burger JACOB KUIPER voor den geest, dien
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hij in den vorigen winter bij Oostermeer had uitgeschud ,
moedernaakt over het ijs gesleept en vervolgens de oogen
uitgestoken ; ook die andere burger, dien hij met
zijn zwaard eigenhandig het hoofd had kaal geschoren en
toen in het water gesmeten, waarde voor zijne oogen;
hij begreep maar al te wel, dat de Leeuwarders vroeg
of laat daarover bloedige wraak zouden nemen, en dat hij
op den duur alleen niet tegen hen bestand zoude zijn.
Aan hulp van vrienden viel ook niet te denken, daar
ieder in die hoogst onrustige tijden reeds genoeg te doen
had met zich zelven te beschermen. Wel had hij ver-
nomen dat de Leeuwarders ook geene bondgenooten tegen
hem konden krijgen, daar sommigen oordeelden dat zij
hem te streng vervolgden, en anderen meenden, dat de
laatste beschuldiging tegen hem, als had hij eene dienst-
maagd van kindermoord verdacht en reeds naar de ge-
regtspiaats geleid, gewapenderhand verlost, verdicht was,
maar hij was bij zich zelven overtuigd, dat hunne eigene
magt groot genoeg was, om zoo zij het regt begrepen
hadden, hem geheel te verdelgen. Intusschen had hij
JuwsMA-Stins te Rinsumageest, welke hij , toen zijn huis
te Stiens vernield was van GATZE JÜWSMA gekocht had*) ,
zoo vast mogelijk laten versterken, en eene talrijke bezet-
ting van krijgsvolk, waarop hij ten vollen meende te
kunnen vertrouwen, ingenomen. Van tijd tot tijd was
hij ook reeds uitgetrokken, om zijne vijanden te bena-
deelen, hetzij hij gelegenheid zag, zich meester te maken
van koopwaren, welke hen van elders waren toegevoegd,

*) Zie Friesclie Volksalmanak voor 1 8 « , bl. 21.

10*
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hetzij hij kans had kleine afgezonderde benden, die hier
m daar rondzwierven, te overvallen en op te ligten.
In menige kleine schermutseling -was hij wel overwin-
naar gebleven, doch hij werd meer en meer beangst,
dat hem dit alles met woeker betaald zoude worden ge-
zet, en dat hij nog grootere opofferingen zoude moeten
doen dan de gouden span met de hloem, ter waarde van
honderd Rijnsche guldens, welke hij reeds aan Leeuwar-
den had moeten afstaan (buiten het andere van de drie
overige steden) voor deszelfs aandeden in de boete, in
Welke hij veroordeeld was geworden, wegens de schade,
die hij aan de vier verbonden steden, Leeuwarden, Sneeft,
Bolsward en Sloten, had aangedaan en welke hij niet
konde betalen. Tusschen hoop en vrees zag hij dus in
angstige verwachting de terugkomst van zijnen vertrou-
weling LIEUWE RODMERTSMA, dien hij op kondschap had
uitgezonden om te vernemen of de Leeuwarders ook binnen
kort eenen aanslag tegen hem in den zin hadden te gemoet.

Terwijl de meester dus in droevige overpeinzingen den
lijd doorbragt, zat de ontrouwe knecht ten huize van
ÀLBERT KLAZES , Raad van de stad Leeuwarden, met de-
zen en MEIJLKE VAN YLST , hopman in dienst van de stad
zeer geheim in een afgelegen vertrek te beraadslagen.
De beide laatsten wendden alle hunne pogingen aan om
den eersten over te halen, zijnen heer in hunne handen
te leveren, doch hetzij er bij dezen nog een zweem van
getrouwheid in het verraderlijk hart aanwezig was, hetzij
de belooning hem niet groot genoeg voorkwam, hij bleef
bestendig weigeren, en misschien zou de gehcele onder-
handeling afgesprongen zijn, zoo niét eindelijk ÂLBERT
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„KLAZES het aanbod verdubbeld en van twee- op vierhon-
derd floreenen gebragt had. Nu was de verzoeking te
sterk, zoo veel geld had LIEÜWE nooit bij elkander ge-
zien, misschien had de schelm er zijn vader en moeder
voor verraden; hij stemde toe. Zeer voldaan dat zij den
last hun door hunne stadgenooten opgedragen, hadden vol-
voerd, en zelf van haat en wraakzucht brandende, dron-
ken ALBERT en MEIJLKE met RODMERTSMA eenen beker wijn

op den goeden uitslag en bepaalden vervolgens de ge-
schiktste wijze om RINGIA. in handen te krijgen, het was
hun oogmerk niet hem ie dooden ; slechts hem gevangen te
nemen en zich van zijne Stins meester te maken , was het-

g e e n zij beoogden. Na lange beraadslaging gelukte het
LIEUWE , die de 'sluwste van de drie was, eindelijk een
ontwerp uit te vinden, dat algemeen behaagde, en -waar-
aan dan ook onverwijld gevolg zoude worden gegeven.
RODMERTSMA nam hierop afscheid van zijne medestanders
en spoedde zich, in het vrolijk vooruitzigt op de rijke
belooning naar zijnen meester, dien hij in den waan bragt,
dat hij te Stiens was geweest. Een oogenblik had hij op
zijne doorreis te Leeuwarden vertoefd, zeide hij , en toen
bij toeval vernomen, dat over twee dagen een paar
Leeuwarder scheepjes met koopwaren te Rinsumageest zou-
den komen, die zwak bemand zouden zijn en dat er dus
schoone kans was om zonder gevaar, een' goede buit te
verkrijgen. RINGIA, die elke gelegenheid om zijne vijanden
afbreuk te doen, gretig aanvatte, had geen het minste
mistrouwen in hetgeen de verrader hem mededeelde, en
maakte zyne toebereidselen om op den bepaalden tijd ge-
reed te zijn.
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III.

De zon was twee dagen daarna pas aan den hemel,
of LIEUWE trad het slaapvertrek van zijnen meester, d̂ie
nog te bed lag, binnen, en riep hem toe, dat hij zoo
even van een' boer uit het dorp vernomen had, dat de
Leeuwarders aangekomen waren, slechts drie kleine scheep-
jes hadden en voornemens schenen, spoedig weder te
vertrekken, zoodat men geen' tijd moest verzuimen , wilde
men hen verrassen. Hij had dit nieuws evenwel van
geenen boer vernomen, maar volgens afspraak had MEIJLKE
VAN YLST een korf aan de mast laten ophijschen, en
hiermede zijnen vriend kennis gegeven, dat zij aangeko-
men waren en alles in orde was. Door LIEUWE was dit
teeken dadelijk opgemerkt, want, daar hij uit vrees voor
de mislukking van den aanslag, en denkelijk ook geplaagd
door de wroegingen van zijn geweten, den geheelen nacht
niet had kunnen slapen, stond hij reeds lang vóór het
opgaan van de zon, voor het torenvenstertje, dat uitzigt
op de vaart had. RINGIA stond hem gereedelijk een aan-
tal knechten toe, waaronder ook de oude ABBE,RIENCK
en SYTZE behoorden, want RODMKRTSMA liet niet na de
besten uit te kiezen , om zoodoende het slot van deszelfs
dapperste verdedigers te berooven. Toen hij hen kwam
oproepen, zochten de beide eersten wel allerhande voor-
wendsels om te huis te blijven, daar zij ongaarne onder
zijn geleide uittrokken, en ABBE niet onduidelijk te ken-
nen gaf, dat er voorzeker verraad moest schuilen, maar
het bevel van hunnen heer was al te stellig, dan dat zij
ongehoorzaam hadden durven zijn.
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Men trok dus op weg, doch naauwelijks waren zij bij
de schepen gekomen, die natuurlijk veel grooter en meer
in getal waren, dan LIEUWE had opgegeven, of MEYLKE
VAN YLST kwam met eene welgewapende krijgsbende uit
eene hinderlaag te voorschijn, sprong in alle stilte op de
soldaten van RINGIA los, en maakte zich van hun , die
uitgenomen ABBE en SYTZE', nergens minder op verdacht
waren, dan op zulk eenen overval, na een zeer kort ge-
vecht meester, zonder dat er een ontkwam. De gevange-
nen achteraf geleid hebbende, opdat zij geen berigt van het
voorgevallene naar de Stins zouden kunnen doen toekomen,
spoedde LIEBWE zich met de Leeuwarders naar het slot,
en riep dat hij daar met de manschap terug was, en dat
zij een groote buit hadden behaald. Zeer verheugd gaf
RINGIA, die nog bezig was met zich aan te kleeden, be-
vel, dat men de poort zoude openen, en overlegde reeds
bij zich zeîven, welke belooning zijn getrouwe knecht
wel voor dit nieuwe blijk van verkleefdheid verdiend had,
toen de verrader met het staal in de vuist, vergezeld van
MEYLKE VAN YLST aan het hoofd eener groote krijgsbende
het vertrek binnenstoof en zijnen meester verklaarde, dat
hij een gevangen man was, en naar Leeuwarden gevoerd
zoude worden. Stom van verbazing en schrik zag WILCKE
eene poos met verontwaardiging den trouweloozen boef
in het verraderlijk aangezigt, en rukte toen een zwaard
van den wand om hem neder te steken; doch MEIJLRE ,
die deze beweging opgemerkt had, greep hem ijlings bij
den arm, en beduidde hem, dat alle tegenstand nutteloos
zoude zijn, daar zijn beste manschap gevangen was, en
hij zich genoegzaam geheel alleen tegen eene groote over-
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magt bevond, RINGIA begreep maar al te, wel dat hij ge-
lijk had en dat, daar verdediging hier dolle roekeloosheid
zoude zijn, er niets opzat, dan zich over te geven.

Hij werd dus zorgvuldig in verzekerde bewaring geno-
men en naar Leeuwarden gevoerd, hoe het daar met hem
afgeloopen is, is mij onbekend. De overgebleven man-
schap van de Stins werd weggezonden en MEIJLKE met
dertien of veertien knechten daarop geplaatst, nadat het
woonhuis, hetwelk bij de Stins" behoorde, was afgebroken.
De verrader LIEÜWE RODMEUTSMA ontving zijne belooning

van vierhonderd florenen, wclka hij evenwel spoedig in
allerlei soort van brasserijen en buitensporigheden door-
bragt, zoodat hij in zijnen ouderdom gedwongen was be-
delende door het land te zwerven, veracht door groot en
klein, want bij de Friezen werd ten allen Tijde verraderij
met afschuw beloond.

Bprgtm, April 1843. H. B. v. S* MIN IA,
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WANDELING .

NAAR ORXMA-STATE TE MENALDUM.

» Æiit eens, GEESKE ! of liet geluk mij thans ook
dient," zeide de gewezen Opzigter HOTZE PIEBES W I E K -

STRA met een geopenden brief in de hand bij zijne zuster
in de keuken komende, »gij weet dat ik reeds sedert
»eenige dagen naar eene geschikte aanleiding heb gezocht
» om eens weder eene frissche wandeling te doen, en daar
»brengt mij nu zoo even de Menaldumer schipper dezen
«brief van onzen vriend, Ds. POTTER:"" Zeer geëerde
» Vriend! Reeds sedert verscheiden maanden heb ik beloofd.
» zoodra de gelegenheid zich aanbood, u eens op uw gemak
»alles te laten zien, wat ons dorp en het aldaar gelegen
» Orxma-State merkwaardigs in zich bevat, thans kan ik
» aan- deze belofte voldoen, daar de eigenaar van het slot,
»in het vorige jaar door den Prins tot Drossaard van
f>Breevöorä benoemd,'derwaarts op reis i s , en mij verlof
» heeft: gegeven, aan. mijne goede vrienden het huis met
» alle ap- en dependentiën te laten bezien , tevens heeft hij
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»onderscheiden familie-papieren in mijne bewaring gege-
» ven, zoodat ik in staat zal zijn u vele geschied- en oud-
»heidkundige mededeelingen te doen, waarnaar ik weet,
»dat gij zoo begeerig zijt. Ik noodig u dus mij over-
»morgen, vooral vroegtijdig met een bezoek te verplig-
»ten, mijne PETRONELLA , die u en uwe zuster bij-dezen hare
«hartelijke groete toebrengt, zal zorgen dat de koffij ge-
» reed is. Na u en GEESKE 'S Hemels beste zegeningen toe-
» gewenscht te hebben, teeken ik mij , uw toegenegen vriend
» JOH. POTTER. Menaldum, Zaturdag den 18 Julij 1752.""
»Wonder ben ik in mijnen schik met die uitnoodiging,
»het is juist Maandag de drukste dag van de kermis, en
»gij weet dat ik op zulke dagen niet gaarne in de stad
»ben, en hier dan den gansenen dag op het Vliet te
» blijven, gaat ook niet wel aan."

»Gij zult dan wel weder vroeg op stap gaan ? vroeg
GEESKE, die zich altijd verblijdde als haar geliefde broeder
zoo in zijn nopjes was. »Voorzeker," antwoorde deze,
»Menaldum is zoo wat twee goede uren gaans van hier ,
»en ik moet zorgen vóór negen daar te zijn, dus veel
»later dan zes kan ik niet weg." »Uwe boterham en
«thee zult gij gereed vinden, ik loop even naar den
«bakker hier naast om mij te vijf uren te roepen."

Zoo gezegd, zoo gedaan, even als voor negen weken
toen hij zijn reisje door TietjerJtsteradeel *) ondernam,

*) Zie Wandelingen van mijnen Oud-Oom dea Opzigter door een
gedeelte van de Provincie FrieUand, bevattende eene plaatselijke en
geschiedkundige beschrijving van de merkwaardigheden der Grietenij
Tietferksteradeel, door H. Và!» RoiUMA, Te Leeuwarden bij W, EEK-
HOFF , 1841.



155

uitgerust met rotting, pijp en vuurslag, en bovenal zijn
aanteekening-boekje met den perkamenten band niet ver-
getende , begon HOTZE , kwartier na zes uren , zijne wan-
deling. Buiten de stad om de Tuinster- naar de Vrou-
wenpoort gaande, liep hij even voorbij de laatste het
Marsumer binnenpad op, en kwam na een uurtje wan-
delens bij dit dorp aan, waar hij in het voorbijgaan met
belangstelling het gasthuis voor oude vrouwtjes en het
daarbij gelegen Popta-Slot opmerkte, bij zich zelven be -
sluitende spoedig eens eenen namiddag te zullen uitkippen,
om de merkwaardigheden van die gebouwen naauwkeurig
op te nemen. Vervolgens eene fraaije streek boeren-
huizingen aan zijne linker- en het gehucht Beetgumer-
molen aan zijne regterhand latende liggen, ter zijde langs
het uitgestrekt buitenverblijf van den Heer Baron van
SCHWABTZENBERG EN HoHENLANSBERG, Groot Terhome ge-
naamd , gaande , kwam hij spoediger dan hij gedacht had,
in de pastorij van zijnen vriend POTTER aan, wiens vrouw
PETRONELLA SCHICK , volgens belofte, met de kofflj gereed
zat. Na deze met smaak gebruikt en wat met Dominé
en Jufvrouw over koetjes en kalfjes gepraat te hebben,
herinnerde WIEKSTRA, die nooit veel geduld voor andere
zaken bezat, wanneer hij in de gelegenheid was bouw-
stoffen voor zijne geliefkoosde studie op te doen, alras
zijnen gastheer, aan hetgeen deze hem beloofd had, en
het duurde dan ook niet lang of de twee vrienden bega-
ven zich over het kerkhof op weg naar Orxma-State.

Met bewondering aanschouwde HOTZE de statige beuken
en linden lanen, benevens de breede grachten, waarmede
het slot omgeven was. Door de ouderwetsche poort, weJke
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met de wapens van HOMME VAN CAMSTRA ca zijue echt-
genoot prijkte, gegaan zijnde, bleven zij een oogenblik
staan om het groote plein met de vleugel van het ge-
bouw , bevattende de stalling, het wasch- en turf hok
aan deïinker en een gedeelte van de breede gracht met

zware linden beplant aan de regterhand, gade te slaan.
Terzijde van de stalling was de moestuin gelegen, wer-
"waarts men over een houten brugje ging, en achter aan
het plein verrees het statige ouderwetsche gebouw, het-
welk men over een bordes van vier zerksteenen trappen
door eene zware, met iijzer beslagen, voordeur binnen
kwam. In het ruime voorhuis , van één raam voorzien,
had men de deuren links naar de zaal met vijf ven-
sterramen en regts naar de voorkamer met vier ramen.
Achter de zaal bevond zich de groene , benevens de woon-
kamer, daar achter weder de trap naar boven, en op de
voorkamer volgde een zoogenaamd beneden salet en eene
kelderkamer, boven den kelder, welke voor keuken ge-
bruikt werd. Behalve deze keuken liepen nog twee an-
dere, eveneens verwulfde kelders onder een groot ge-
deelte van het huis door. Bij den trap opgaande, kwam
men aan een groot portaal en vervolgens op de bovenzaal,
het boven-salet en een paar andere vertrekken, alle ruim,
luchtig en met hooge verdiepingen gebouwd. Van het
portaal liep een trap naar het torentje, van hetwelk men
een overschoon uitzigt had over de tuinen en lanen,
alsmede over de omliggende vruchtbare bouw- en weid-
landen. Alle deze vertrekken waren kostbaar gemeube~
leerd; zoo vond men in de benedenzaal een stel stoelen

,met groen zijden damasten zittingen en ruggen en een
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bijzonder fraai verlakte theetafel; in de voorkamer twaalf
gladde stoelen met rood zijden damasten zittingen en in
de overige vertrekken stoelen, waarvan de zeer hooge
ruggen en platte zittingen met vogels en bloemen gebor-
duurd waren. Een paar tafels met witte en blaauwe mar-
mersteenen blad en voet vielen onzen reiziger bijzonder in
het oog, maar bovenal was hij opgetogen over het aan-
tal mans en vrouwen-portretten, die overal op de -witte
muren of goudlederen behangsels prijkten. Niet weinig
was hij derhalve in zijn schik, toen zijn vriend beloofde,
na eerst de stichting en verdere lotgevallen van hethuîs-
zelve verhaald te hebben, hem te zullen mededeelen,
alles wat hem merkwaardigs van de bewoners en de ori-
ginelen der overige portretten bekend was.

Zij plaatsten zich op hun gemak ieder in een groote
armstoel in de benedenzaal , en Dominê na zijnen metge-
zel eerst nog opmerkzaam gemaakt te hebben op de fraai
geschilderde, in lood gezette glasruiten, in dit en de an-
dere vertrekken, waarop wapens en beelden in eene sier-
lijke orde en met schitterende kleuren Waren afgebeeld,
begon zijn verhaal aldus: »RUURD VAN JÜCKAMA, achter-
kleinzoon van WOKP LIEUWES VAN JDCKAMA, dien gij als

bevelhebber van Leeuwarden uit uwen SCHOTANÜS wel zult
kennen of anders hem daar op bl. 373 kunt vinden, is
driemaal getrouwd geweest, eerst met EDWERD, dochter
van GERROLT VAN CAMMINGHA , vervolgens met BARBER , doch-

ter van FRANS VAN DEKAMA en voor de derdemaal met

MARÏÏ, dochter van SYDS TZAERDA. Waar hij met zijne

twee eerste vrouwen gewoond heeft, is mg onbekend,
maar met de derde betrok hij TZAEBDA huis te JRinsurm-
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In 1629 kocht hij dit ORXMA, toen eene zathe,
of boerenplaats, van eene SDIW SYBRENS, weduwe van
SJI'CE ALBERTS, doch gaf haar terstond na den koop,
het pand weder in huur, behalve het roodpande huis,
de singel, het hof en de gracht, welke hij aan zicli be-
hield, denkelijk met oogmerk om aldaar een huis voor
zich of cen' zijner kinderen te bouwen, doch het zij de
dood of eenige andere reden hem daarin verhinderd heeft,
er is voor dat oogenblik niet van gekomen. Bij de schei-
ding van zijne nalatenschap in 1640 kwam het landgoed
eerst aan de oudste dochter bij zijne tweede vrouw, BAR-
BARA van JücitASiA, geestelijke zuster te Haarlem, doch
vervolgens bij onderlinge schikking aan hare halfzuster
EDUARDA, welke in 1627 in den echt trad met HOMME
VAN CAMSTRA, waardoor het slot in het bezit der CAMSTRA'S
geraakte, die er nu reeds langer dan eene eeuw meesters
van zijn geweest. Deze HOMME stichtte tusschen de jaren
1640 en 1652, (want in het laatste jaar overleed hij) op
de plaats van het oude gebouw (het roodpande, of met
roode pannen gedekte huis) eene nieuwe heeren-huizing
met schuur, hoven, grachten en singels, voorzien van
eene poort, welke gij nog met zijn wapen en dat van zijne
echtgenoot ziet prijken. In plaats van hel gebouw zijnen
eigenen naam te geven, zoo als toen veelal gebruikelijk
was, liet hij het deszelfs benaming Orxma behouden, en
zoo heet het dan ook nog.

Zijn zoon TJALLING (in onderscheiding van zijnen neef,
TJALLING VAN CAMSTRA op TZAERDA huis te Rinsumageest),

TJALLING VAN CAMSTRA van Menaam of Menaldum genoemd,
trouwde in 16S9 met LUCIA HELENA , dochter van SCHELTE
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VAN AEBBINGA, bewoonde met zijne echtgenoot, en den-
kelijk ook reeds vóór zijn huwelijk Orxma-State, hetwelk
hij bij scheiding met zijne zuster BARBARA, de vrouw van
BONNE VAN DONIA , in bezit kreeg, en liet er liet nog ont-
brekende wasch- en turf hok in den vleugel bij bouwen.

Bij zijn overlijden den 28 Augustus 1664 kwam het
slot aan zijnen eenigen zoon TJALLING HOMME VAN CAM-
STRA, Grietman van Idaarderadeel, die in 1727 deze zijne
woning naliet aan zijn tweeden zoon HANS WILLEM VAN
CAMSTRA, die het thans nog, zooveel zijne bezigheden el-
ders hem zulks veroorloven, bewoont.

Ziedaar, dus besloot de Predikant zijn verhaal, u alles
medegedeeld, wat mij van de stichting van het huis be -
kend is; van de bewoners heb ik u ook reeds het een
en ander gezegd, maar bij het beschouwen van de por-
tretten zullen wij nog nader kennis met hen maken, gij
kunt gerust zijn, dat ik u alies zal vertellen, wat ikzelf
weet. Van uwe komst verwittigd, heb ik gister na de
preek alles nog eens naauwkeurig nagegaan en de aan-
teekeningen, mij door den Heer VAN CAMSTRA zelven ver-
strekt , op nieuw doorgeloopen, omdat het mij bewust i s ,
hoezeer gij er óp gesteld zijt alles naar waarheid en tot in
de kleinste bijzonderheden te weten. WIEESTBA dankte

^ zijn' vriend voor de genomene moeite en voegde er, op de
laatste aanmerking antwoordende, bij, dat het hem altijd
voorgekomen was, dat in de geschiedenis dikwijls-de klein-
ste bijzonderheden van het grootste gewigt waren en veel-
tijds aanleiding gegeven hadden tot het opsporen van de
drijfveren tot de grootste daden en belangrijkste voorval-
len. Dominé stemde dit gereedelijk toe en zeide vervol-
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gens: » Wij kunnen vooreerst in dit vertrek blijven , want
de Heer VAN CAMSTRA. heeft onlangs tot zijn eigen gemak
en dat zijner gasten en der vreemdelingen, die zijn kas-
teel komen bezoeken, de portretten volgens eene zekere
orde laten ophangen, zoodat eerst de naaste familie naar
rang van ouderdom, en vervolgens âs minder naauwebe-
trekkingen of geheel vreemden naar gelang van hun ge-
boorte- of sterfjaar volgen. Wij zullen dus eerst de
dertien, die hier opgehangen zijn en waarmede de rang-
schikking begint, opnemen, en later de overige vertrek-
ken doorloopen. Dat kleine afbeeldsel van den geharnas-
ten ridder met zijn rosse baard en knevels is misschien
dat van FOPPE VAN CAMSTRA. , zoon van FEICO VAN CAM-

STRA van Wirdum en SITS SJAEEDA, hij schijnt den krijg

gevolgd te zijn en is in 1525 ongehuwd overleden; doch
mogelijk ook is het dat van FOPPE, zoon van HOMMEVAN

CAMSTRA en VAN EEKK of ISCK VAN EIJSINGA, die lid van

het verbond der Edelen geweest is, in 1561 door ALVA
werd gebannen en gehuwd was met TIETKE TTIJTSMA.
Getrouwd zonder te weten, dat zij elkander te na ia den
bloede bestonden, verzochten en verkregen zij dispensatie;
dezelve werd hun afgegeven door GOSLICK VAN HERKMA , Pre-
bendarius te Bronrijp en Deeken van Menaldumadeel in 1551.
Onlangs had ik door de vriendelijkheid van den tegen-
•woordigen eigenaar van dit slot, het genoegen deze dis-
pensatie-brief in originali te lezen. Aan dezen FOPPE
werden in 1566 in bewaring gegeven (voorzeker om de
plundering der onroomschen te voorkomen) de kost-
baarheden uit de kerk te Deinum , waar hij woonde ,
bestaande in een zilveren ciborum , kelken, plateelen enz.
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Zij schijnen naar Embden gevlugt te zijn, en aldaar
in de Hofstraat gewoond te hebben, althans ik heb eenen
brief van hunnen zoon HOMME , van 1573 , met dit adres
gezien , waar in hjj zijne moeder schrijft dat hy haar
geen geld kan zenden , omdat hij geen huur van de boeren
ontvangen heeft. Wanneer wij omtrent FOPPE de laatste
stelling aannemen, dan hebben wij eene volkomene volg-
reeks van familie-portretten tot op den tcgenwoordigen.
Heer van dit huis, in de mannelijke linie, met uitzon-
dering van den zoon van dezen FOPPE , HOMME , getrouwd
met SJOUCK VAN LIAÜKBMA, wiens afbeeldsel ik nergens
heb kunnen vinden; misschien schuilt het nog wel onder
de schilderijen die boven op het salet hangen, doch waar-
op noch naam- noch jaartal geplaatst is, en die dus geene
de minste inlichting geven. Die daar naast met dat kale
hoofd en geel wambuis met wijde mouwen is hoogst-
waarschijnlijk TJALLING VAN CAMSTKA, de oMe bijgenaamd,

broeder van FOPPE , die getrouwd was met eene moei van
deszelfs vrouw, ANNA FEITSMA en in 1577 overleed, zes
en twintig jaren na zijne echtgenoot. Hij voerde lot wa-
pen een gouden ster in een blaauw veld. Hierop volgen
TJALLING VAN CAMSTHA , kleinzoon van FOPPE en TIETKE

FEYTSMA, benevens zijne echtgenoot TIEMCK VAN AEBBINGA,

gij ziet dat zij beiden nog jong zijn, hij was ook slechts
vier en twintig en zij negen en twintig jaren oud, toen
zij geschilderd werden, de portretten zijn van 1599. Zon-
derling genoeg bragt de mode van dien tijd mede , dat
zij beide genoegzaam gelijk in het geel gekleed zijn, ook
de stof van de kleeding schijnt dezelfde te zijn , het ho-
rologie, dat naast hem ligt, wil, dunkt mij, aanwijzen

11
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dat het toen nog iets buitengewoons was, dergelijk stuk
te bezitten. Zij, die nevens TIESIOK hangt, die deftige in
het zwart geklecde dame, is hare moeder BDÎCK, dochter
van WATZE VAN CAÏÏHINGHA en BDICK VAN AYLVA , echtgenoot

van GOFFE of' GOSSE VAN AEBBINGA. Die met zijne zwarte

knevels en baard is HOMME VAN CAMSTRA, zoon van TJAL-

LINÖ zoo even genoemd en zij daar naast hem met het
lange blonde haar en kleed met roode strikken, zijne
vrouw EDUARDA VAN JÜCKAMA. Ik heb u hen reeds als

de stichters van Orxma-State, zoo als het thans is, ïee-
ren kennen, meer geschiedkundige bijzonderheden weet
ik van hen niet op te geven; hij overleed in 1652 en
maakte zijne echtgenoot het vruchtgebruik zijner goede-
ren, waarvan zij echter niet lang genot heeft gehad , want
reeds twee jaren later volgde zij hem in het graf. Op
haar volgt haar vader, die man met dat schoone forsche
uitzigt en dien zwaren bruinen baard en knevel, RDURD
VAN JÜCKAMA, van wien eigenlijk het slot afkomstig is,
daar hij, zoo als ik zeide, den grond in 1629 had aan-
gekocht. Met zijne tweede vrouw, BABBAKA VAN DEKAMA,
huwde hij in 1608, zoo als blijkt uit het extract van
het Houwelicx boek der slede Leeuwarden, hetwelk onder
de familie-papieren aanwezig is, en waarvan ik uit aar-
digheid een afschrift heb genomen, dat ik u zal voor-
lezen : »Jr . RiEURD VAN JUCKAÏÏA en Juffr. BAKBARA VAN
» DECAÏSIA , nae drie verscheidene proclamaliën haerder
» echte onder den gerechte der stede Leeuwarden gedaen,
»persoonlycken voor ons ondergeschr. Burgemeester en
»Secretarie gecompareert, hebben verclaert sulex doende
» mits dezen, dat stij eikanderen echte en trouwe beloofd



163

«hadden, ende hebben aengenomen sulcx doende mits de-
»zen voortaen volgens Gods ordonnantie met melkanderen
»te leven als echte en getrouwde luijden toestaat, sonder
»om eenigerleije oorzaecken van melkanderen te scheijden
»soo lange Godt en de doodt haeriuijden niet geraakt te
» ontscheijden, waarop zij oock melkanderen de hand heb-
» ben gegeven. In kennisse van ons ondergeschr, Burgemr.
» en Secretaris, oorconde onse handen hier ondergestelt den
»17 Martii 1608, ende was ondergeteekent JURIEN H E N -
» DRix en H. GUALTERUS."

Na dit stuk gelezen te hebben, vervolgde de Predikant
zijne aanwijzing en zeide, onzen opgetogenen reiziger op
het volgende sluk opmerkzaam makende: «Beschouw nu
eens met aandacht dit vrouwenportret en zeg mij dan
eens of gij het niet voor de fraaiste schilderij van de
verzameling houdt." WIEKSTKA niet alleen een groot lief-
hebber, maar zelfs een vrij goed kenner van de schil-
derkunst, stemde dadelijk hier in toe, en was van ge-
dachten , toen zijn vriend hem onderrigt had, dat het
BAKBARA . VAN JUCKAMA , dochter van RÜÜÜD verbeeldde ,

die non of misschien Abdis in een klooster te Haarlem
was geweest, dat het portret in Holland was gemaakt,
wegens de ongelijke manier van schilderen met al de ove-
rigen. Hierin werd hij te meer bevestigd, omdat zij
niet het krusifix en een geopend gebedenboek voor zich
in 1660 slechts zeven jaren voor haren dood op vijftig—
jarigen ouderdom was afgebeeld. Dominé veronderstelde
dat dit portret meer zoude gekost hebben, dan de dood-
kist , in welke ïij onder een steen met liaar wapen in
eene der kerken te Haarlem begraven was, daar deze

1 1 *
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voor slechts dertien guldens op de rekening stond. Moeijelijk
was HOTZE van de aanschouwing van dit meesterstuk los
te rukken; doch eindelijk begrijpende, dat hij het geduld
van zijnen vriendelijken gids niet te veel moest vergen ,
keerde hij zich op diens verzoek van dien kant van de
muur, welke zij tot nu toe beschouwd hadden, af, en
wendde zich naar de deur, aan -welker beide zijden nog
twee en dus in het geheel vier portretten hingen.

Het eerste was, volgens opgaaf van Dominé, dat van
TJALLINO VAN CAMSTRA van Menaam, eenigen zoon van
HOMME en EüUAKDA, die na den dood zijner ouders
erfgenaam van Orxma-State -werd en de zelve betrok met
zijne echtgenoot LOCTA HELENA. VAN AEBBINGA , wier por~

tret naast het zijne gehangen was, dochter van SCHELTE
VAN AEBBINGA van Ilijum en Ilallum en ANDRIESA LUCIA

VAN BEONCKHORST. Op hunne bruiloft moeten zeer vele
gasten genoodigd zijn geweest, want op de kwitantie
daarvan komen voor 200 tafelborden; ook vindt men op
dezelve, behalve de zijden bloemen en dergelijke toen in
de mode zijnde snuisterijen, een boom met zeven takken
beladen met vruchten van was gemaakt, alsmede vogels en
eene slang eveneens van was, zoodat de rekening aan den
banketbakker bedroeg f 233,10, buiten driehonderd en
zestig kannen hijpoeras, die in den bruidstijd van 1 Mei
tot 18 Junij werden verschonken en f 358,12 kostten. Deze
TJALXING overleed, zoo als gezegd is in 1664 en zijne
•weduwe hertrouwde aan WIILEM VAN WIJNBEBGEN , Heer
van Ouhoop en Luchtenberg , Maarschalk van het land van
Montfoort, stierf den 6 Maart 1670 en -werd te Mont-
†oort onder ecnen steen, in welken hare zestien kwar-
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tieren waren ingebeiteld begraven. Volgens haar portret
was zij eene niet schoone, bleekc vrouw, wel behangen
met parelen en juwelen, haar man droeg lang haar en
was overigens glad geschoren. De schoone vrouw in het
zwart gekleed aan die tafel met rozen, welke gij daar
naast haar ziet, was de zuster van haren eersten man,
BARBARA VAN CAMSTRA , vroeger gehuwd aan BONNE VAN

DONIA , die in 1660 den eersten steen aan de nieuwe kerk
te Malilium legde en aldaar in 1665 overleed. Deze schijnt
nog al bemiddeld te zijn geweest, want bij de scheiding
van hun vaderlijk goed kregen hij en zijne drie zusters
ieder ƒ46578 , alleen aan uitstaande particuliere schuld-
vorderingen. Na zijnen dood kreeg zij tot echtgenoot de-
zen haren buurman met zijn bleek aangezigt en lang
licht bruin haar, den Raad ordinaris in het Hof van.
Friesland, JARICH VAN OCKINGA, hij verkreeg dezen post
reeds op zijn twee en twintigste jaar; negen jaren jonger
zijnde dan zijne vrouw, die hij vóór 1700 verloor, trouwde
hij in dat jaar voor de tweedemaal met ÏDA MAMA VAN
SIXMA, die hij insgelijks overleefde. Hij zelf stierf iu
1714 en was toen eerste en presiderende Raad in het
Hof en Curator van de Universiteit te Franeker. En nu
hebben wij alles hier gezien, zeide de Predikant en moe-
ten ons naar de voorkamer begeven, waar wij een negen-
tal schilderstukken zullen ontmoeten.

Vooreerst hebt gij hier eenen neef van den laatstge-
noemden TJAXLING , namelijk TJALLING VAN CAMSTRA VAN

TZAERDA te Rinsumageest, zoon van GOFFE en AALT JEN

JDCKAMA , die eene dochter was van RUDRD en MARY

TZAEKDA, en dus halfzuster van UDÜARDA, de vrouw van
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HOMME VAN CASISTRA. Even als zijn neef is hij afgebeeld
met eene fraai gewerkte breede bandeîier over den schou-
der hangende. Zijne echtgenoot, welke gij daar naast
hem ziet in het rood gekleed was MABIA ANNA. VAN A E 3 -
BIN«U, zuster van de vrouw van zijnen neef, LUCIA H E -
LENA; van hun beidco weet ik niets te vertellen, zij schij-
nen stil geleefd te hebben en lieten vijf kinderen na ,
die geen van allen manlijk nakroost verwekten. Deze vier
kleine, fraai door H. DE VALCK in 1705 op kooper ge-
schilderde portretjes zijn van TJALLING HOMME VAN CAM-
STKA en drie van zijne kinderen. TJALLINB HOMME , ge-

boren in 1664, "was de zoon van TJALLING en LUCIA H E -

IÆNA, die -wij zoo even in de zaal verlaten hebben, en
echtgenoot van JULIANA, dochter van den Luitenant-Gene-
raal HANS W I H H Î Baron VAN ÂYLVA en FRODCK. VAN

AYLVÀ. In 1693 had hij zitting in de Friesche Staten
wegens Wesieraoo, en na zijne benoeming als Grietman
van Idaarderadeel in 1695, wegens Oostergoo; in 1704
was hij lid van Gedeputeerde Staten. Bestendig hield hij
zijn verblijf op dit slot, doch werd na zijn overlijden op
9 Öctobor 1727 in de familie-grafkelder te Roordahuizum
bijgezet. Van hem hangt ook nog een afbeeldsel in de
woonkamer, doch het heeft geenc de minste gelijkenis met
dit. Zijn oudste zoon TJALLING WILLEM VAN CAMSTRA ,

geschilderd toen hij 20 jaren oud was, als zijnde in 1785
geboren , volgde zijnen vader in de Grietenij van Maai—
deradeel op en -werd in hetzelfde jaar 1727 lid van Gede-
puteerden. Hij overleed den 7 Maart 1742. Zijne we-
duwe AUCK VAN HAESSMA, eene bijzonder grillige Dame
'eeft nog, en woont op de Tweebaksmarkt te Leeuwarden.
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Zijne zusters LUCIA HELENA, echtgenoot van WILLEM AEÏÏ I -

LICS VAN UNIA en FKOUCK JULIANA , waren, zoo als gij ziet,

nog kinderen toen zij afgebeeld werden , de eene van twaaîf,
de andere van tien jaren. Het laatste portret, op doek ge-
schilderd , waarvan gij de sprekende gelijkenis wel zult opmer-
ken , deze met de scharlaken roode rok is de tegenwoor-
dige eigenaar van Orxma-State, die het sîot na den dood
van zijnen vader, TJALLING HOMKS, in bezit kreeg. Hij
is thans Meesterknaap in de lîoutvesterij van Friesland
en in het vorige jaar aangesteld als Drost en Rigter van Bree-
voort. In 1742 is hij reeds in de plaats van zijnen broe-
der, Grietman van Idaarderadeel geworden."

»Ik herinner mij nog zeer goed," viel WIEKSTRA zijnen
vriend in de rede, » dat ik op den dag van den maaltijd ter
gelegenheid van zijne verkiezing 's avonds om acht uren
den Wirdumerdijk langs gaande, vrij wat rvunoer in het
Heerenlogement hoorde, en ook verscheidene Hoeren daar
uit en in zag zwieren, die mij alles behalve nochteren
voorkwamen. » Geen wonder ," antwoordde de Predikant,
»de Heer VAN CAMSTRA heeft mij zelf verhaald, dat «ij
dien dag, achttien man sterk, een en tachtig flessehen
•witte, drie en twintig roode en twee flessen moezelwijn
hadden uitgedronken. Doch het zal tijd worden, dat wij
naar de-groene kamer gaan, om u daar nog te laten zien
de portretten van de overige, meestal min of sneer met de
familie CAMSTRA in betrekking gestaan hebbende personen."

Het viel onzen reiziger, die al begon te vreezen, dat
men spoedig aan het einde zoude komen, magtig in de hand,
dat hij hier nog eene reeks van negen groote portretten zag
hangen, en verzocht zijnen metgezel onverwijld niet zijrt
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verhaal voort te varen. Deze wenschte niets liever, want
ten hoogsten voldaan over de gespannen aandacht, waar-
mede zijn toehoorder luisterde, had hij niet minder be-
hagen in het vertellen, dan deze in het aanhooren. »Die
man, met dat grijze hoofd en langen baard," zoo voer hij
voort, »die daarnaast de schoorsteen hangt en naar de volg-
orde van geboorte nummer een is, was HETTE VAN H E M -
snsiiÂ, zoon van DOEKE en BAUCK POPPEMA, en gehuwd

met BARBARA GRAETMA of GRATINGA. Hij was Hoofdeling"

te Berlikum en in 1531 Grietman van Menáldumadeel.
In 1515 deed hij den eed van huldiging aan KAREL V
en veertig jaren later aan deszelfs zoon PHILIPS II. Hij
was de tweede beïitter van het Heerlijk leen, Nyefinne
of Hemmema-leen geheeten, door den Hertog van Saxen
aan zijnen vader geschonken en het eenigste leen, dat
ooit ia Friesland bestaan heeft. Hij overleed in 1572,
oud zes en zeventig jaren ten huize van eenen LIEUWE
DIRKS te Franelcef en werd aldaar in den omgang van de
kerk begraven; achter op dit afbeeldsel staat het jaartal
1561 (ten bewijze dat het in dat jaar is geschilderd) en
de zinspreuk, nie als nu, nooit of nu. Aan zijne zijde,
met dat niet onbevallig gezigtje, stijf in het zwart ge-
kleed is zijne jongste dochter GEMAND, die getrouwd was'
aan FRANS VAN DEKEMA , het portret is van 1565. De

vrouw, welke gij daar naast haar ziet hangen, met ge-
vouwen handen, en de muts, die ofschoon wit, in het
fatsoen veel overeenkomst heeft met de tegenwoordige
Hindeloper mutsen , is volgens de waarschijnlijkste gissing,
opgemaakt naar de kwartieren, welke men op het por-
tret vindt, ofschoon er alleen y. EEYTSMA opstaat, ÄGH,
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dochter van HESSEL'VAJ» FEYTSMA en His VAN HEERMA,

die gehuwd was met SJUCK EMINGA van Goulum en over-
leed in 1561. Zij was veertig jaren oud, toen zij afge-
beeld werd, maar ziet er hier veel ouder uit. Hieraan
den anderen kant van de schoorsteen met de kleine zwarte
hoed of muts, roode baard en handschoenen in zijne hand
is GOFFE van ROOUDA, of mogelijk ook zijn broeder GEORGE

zonen van SIBREN ROORDA van Tjummarum en HARING

VAN HOTTINGA, de eerste getrouwd met MACHTELD VAN

NAARDEN, de tweede met DOED VAM GAMMINGHA, het af-

beeldsel geeft geene nadere verklaring, alleen is er ach-
ter opgeschreven G. v. ROORDA, 1547. Bijzonderheden
•weet ik u van geen van beiden op te geven, even min
als van de volgende ANNA VAN MOCKAMA, welke in 15S2,

25 jaren oud zijnde geportretteerd werd met de vier kwar-
tieren van MOCKAMA, MECKAMA, FOPPINGA en EMINGHA,

zij moet de grootmoeder geweest zijn van RUURD VAN
JUCKAMA, dien ik uals den kooper van Orxma-Zathe heb lee-
ren kennen, en trouwde na den dood van haren eersten
man, W O R P , met AGGEUS ALBADA den ouden. Naast haar

vindt gij een geheel familie-tafercel van het jaar 1532,
vader, moeder, zoon en dochter; het stelt voor JOOST
VAN OCKINGA van Burgwerd met zyne echtgenoot LDTS ,
dochter van FRANS MINNEMA , den ouden, benevens hunne
beide kinderen R K T , naderhand getrouwd eerst aan DOUWE
VAN HETTINGA te Frane'ker en later aan Juw VANDEKAMA,

en HERO , die trouwde met HYLCK. VAN ROORDA *). JOOST

en LOTS waren de ouders van den overoud-grootvader

*) Zie Friesche Volksalmanak voor 1840 . H , 92,



!70

van JAHICH VAN OCKÏNGA , den Raadsheer. Hier tegen den
achtermuur ziet gij nog drie portretten; het eerste, met
hare wijd uitstaande muts, zwart kleed en stijfgeplooide
kraag en het gebedenboekje in de hand, is van TINTIE
VAN IBZARDA , geboren iu 1582, dochter van BAEÜÏE VAN

IDZÁRDA en MAGDAXENA ROMÏÓARTS en gehuwd mrt ÏISÎSSEL

VAN BOOTSMA , in 1599 Grietman van Idaaràeradeel, die
in 1601 tot Ontvanger-Generaal van Friesland benoemd,
zijne eerste betrekking nederlag, — de tweede met het
bijzonder leelijk gelaat, neerhangende kraag en korte mou-
wen verbeeldt HELLA , dochter van BONNE VAN HAITSMA

en JOHANNA VAN BOTNIA , echtgenoot van KEMPO VAN DONIA ,

met wien zij woonde op Hemmema-Statc te Menaldum.
Zij was de moeder van BONNE VAN DONIA, den echtgenoot

van BABBAKA. VAN GAMSTBA, en van SIDS, die hier bij

haar hangt in eene kleeding op de wijze van harnas,
•waarover eene sierlijke met goud geborduurde draagband.
Hij is ongehuwd overleden. En nu zijn wij aan het ein-
de ," sprak de Predikant, »ik heb u alles laten zien,
wat voorhanden i s , en zoo mijn verslag, vooral wat de
laatste personadicn aanbelangt, wat schraal is uitgevallen ,
moet, gij mij dit niet wijten, maar eerder aan de men~
sc'acn zelf toeschreven, die gedurende hun leven weinig
rnaer dan eten, drinken en slapen hebben gedaan, zoo~
dat van hunne daden niet veel valt te vertellen. Boven
hangen nog eenige portretten, waarvan de originelen niet
bekend zijn, omdat de stukken geene de minste aanwij-
zing geven, behalve dat van eene vrouw, naast welke het
•wapen van Feruow is geplaatst zonder meer. Daar men
niet weet in wat tijd zij geleefd hebben, ssiiti !ü|j niet eens
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belangrijk voor het kostuum. Na ook nog deze met een oog-
opslag beschouwd te hebben, herinnerde Dominé zijnen
vriend, dat het hoog tijd zoude worden , de pastorij weder
op te zoeken, daar zijne vrouw hen voorzeker reeds met
het eten zoude -wachten, dewijl het al over twaalf uren
•was. Ten uiterste voldaan over het geen hij gezien had,
verliet WIEKSTRA het kasteel, en beloofde zich zelven,
dat het , zoo hij in het leven mogt blijven , de laatste keer
niet zoude geweest zijn, dat hij bet bezocht had.

Na den maaltijd stelde de Predikant zijnen gast voor
om de kerk eens te gaan bezigtigen, waar hij hem nog
het een en ander betrekkelijk de familie CAMSTBA. zoude
aanwijzen. HOTZE was natuurlijk dadelijk gereed, en
volgde zijnen geleider met op nieuw geprikkelde nieuws-
gierigheid.

Het nette en fraaije van de ruime kerk viel hem da-
delijk in het oog, maar het meest bewonderde hij de
groote, met heldere kleuren geschilderde wapenborden,
welke ten getale van dertien aan den wand hingen; met
zijnen vriend in het rond gaande, bespeurde hij dat de
twee eersten, van HOMME VAN CAMSTRA en zijne echt-
genoot reeds door hem op het slot gezien, doch de ove-
rigen geheel vreemd waren, zoo als die van TJALLING
HOMME VAN CAMSTRA en zijne echtgenoot JDLIANA AGATHA ,

Baronesse VAN AYLVA (overleden in 1700) met hare zes-
tien kwartieren, en dat van hunne dochter FBOÜCK J U -
LIANA , reeds in haar zeventiende jaar overleden ook met
zestien kwartieren, even als die van TJEPKK GESKE POPMA

VAN AYLVA , overleden 1631, van zijnen zoon BARTHOLD
gestorven 1680 en diens vrouw DOROTHEA VAN ÀEBWNOA
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overleden 1660 en vaa hunnen zoon TJEIKE begraven in
1681. Hierop volgden de wapenbordeu van FRAU VAK
DONIA, gemalin van SIEREN VAN BURMAMA, gestorven in

1654, en haren broeder KEIMPE VAN DONIA , echtgenoot van
IBELLA VAN HAITSMA, en hunnen zoon SIDS, van welke

beide laatsten de portretten op het slot aanwezig waren.
Het laatste nog al groot wapenbord was dat van1 FRANS
ErsiNGA VAN BURMANIA, echtgenoot van MAKIA EDDARDA,

zuster van TJALLiNa HOMME overleden in 1727.
Thans wilde WIBKSTRA verder overgaan tot het opnemen

der grafsteenen, waarvan eenige hem, niet ten onregtc,
zeer merkwaardig voorkwamen, doch zijn geleider bragt
hem onder het oog, dat daar dit maal te veel tijd mede
zoude verloopen, dat hij daaromtrent ook zijne aanteeke-
ningen niet in de vereischte orde had gebragt, om hem
genoegzame inlichting te geven, en dat het daarom beter
zoude zijn, dit tot eene nadere gelegenheid uit te stellen.
HOTZE moest zich hiermede te vrede stellen, en voorshands
vergenoegen met hetgeen hij gezien had. Zij keerden dus
naar de pastorij terug, en bleven onder een kopje thee
zitten praten, totdat de klok van half zeven onzen 'wan-
delaar herinnerde , dat het hoog tijd werd de reis naar
Leeuwarden "weder aan te nemen.

Na dus den Predikant en zijne vriendelijke echtgenoot
voor hunne gastvrije ontvangst zijnen hartelijken dank
betuigd te hebben, en met de aanteekeningen van Do-
mnc over Orxma-State om af te schrijven in den zak,
ging hij op weg, en kwam vrolijk en vergenoegd over
den welbesteden dag bij zuster GEESKE te huis.

H. VAN ROLLEMA.



MARIA LOUISA.

H a r e Doorluchtige Hoogheid, MARIA LOUISA, Pr in-
sesse van Oranje en Nassau, geboren Landgravinne van
Hessen-Kassei, zag het levenslicht op den 17™February 1688 ,
en huwde den 29en April 1709 aan JOHAN WILLEM FRISO ,

zesden Stadhouder dezer Provincie, die op den 14en July
1711 by de overvaart van liet Stryènsche Sas aan den
Moerdijli ongelukkig verdronk.

In het vorig jaar, den 13en October, 1710, had de
Prinses haren gemaal eene dochter geschonken, ANNA
CHARLOTTA AMELIA genaamd, die naderhand aan FKEDEMK,

Erfprins van Baden-Durlach gehuwd is geweest, en zes
weken na den dood van den Vorst beviel onze Prinsesse
van eenen zoon, WILLEM KAKEL HENDRIK FRISO , bekend

als Stadhouder van geheel Nederland onder den naam van
WILLEM den vierde, die de overgrootvader is van onzen
geëerbiedigden Koning.

Van hare aankomst in dit land, 1710, af, had de Vorstin
hare woonplaats in deze stad, welk verhlijf zy met haren
lusttuin Marienburg achter de Hoven of met het vorste-
lijk buitengoed het Oranjewoud van tijd tot tijd afwisselde.
Zy bestierde de landsregeering sedert de minderjarigheid
van haren zoon van 1711 tot 1731, Van 1751, toen haar
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zoon overleed , tot dca dood van hare schoondochter ANNA ,
geboren Kroonprinses van Engeland, die in 1759 voorviel,
had zy ook deel aan het bestuur, maar zy had van toen
af weder geheel bet Stadhouderlijk bewind in dit gewest,
tot dat zy, op den 8cn April 1765, van deze aarde werd
opgeroepen.

Toen de EEUWGE zich 't Heelal in drie paar dagen schiep,
En hemel, aarde en zee uit niet te voorschijn riep,

Dit rond bevolkte met verscheidenheid van dieren,
Bic darllen langs den grond, of door het luchtruim zwieren ,

Die zweven onder 't vocht, of kruipen over 't stof,
En in hun zijn en doen verkonden 's Makers lof;

Toen de EEUWGE zich den mensch van 't stof der aard boet-
seerde ,

Opdat hij 'tschepslendom door zijn verstand beheerde,
Een vonk hem inblies van het Goddelijke vuur,
Hem ter beschikking gaf de machten der natuur,

(Hem, wondre mengeling van aarde en hemel levens,
Hem zinnebeeld des doods en evenbeeld des levens,

Van -wicii een deel, uit slijk gevormd, aan 't slijk zich kleeft,
Een deel uit hooger sfeer in reiner æther zweeft;)

Toen zag de ALMACHTIGE, dat aan dien Heer der aarde
Een hulpe nog gebrak, een steunsel voor zijn waarde.

Een deelgenoot in heil, een troost in leed en rouw:
GOBS ondoorgrondbre wijs- en goedheid schiep de vrouw !

De vrouw! , , . Moest haar het lot van de onderworpne treffen ,
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Of zal zy aan den man ten meester zich verheffen?
Verwint zy hem in kracht van lichaam en van geest,
Of buigt zy siddrend voor den heerscher, dien zy vreest?

Zy is, (hoe waag ik het haar beeldtnis af te malen?
Geen woorden kunnen ooit naar eisc'a haar zijn bepalen,)

Ze is hem, waar hy 't behoeft, een needrige slavin;
En als de nood het wil, een machtige vorstin!

Zy spreidt zijn peluw zacht, en stooft zijn kranke leden,
Bereidt hem spijs en drank, en wat hem moet bekleeden;

Blijft hem verzeilen in 't gevaar van krijg of jacht,
Wekt op de vlam van moed, en torscht voor hem de vracht:

Ginds durft de woestaard als zijn lastdier haar verneeren,
Hier ziet ge een weekeling als zijn godin haar eeren:

Ze is geen van beiden en toch beide . . . . Zy is mensch,
In zwakheid en in kracht met min beperkte grens!

MARIA schoone telg uit Hessens stam gesproten,
Verbonden door de trouw aan een van Nassaus loten,

Groot waart ge als vrouw, als gade, als moeder, regentes,
En echtgenoot en kroost en landzaat ten godes!

De hoogste weldaad, die den sterveling bejegent,
Waarmee de algoede GOD hem op deze aarde zegent,

De rijkste en dierste schat, die ziel en zinnen streelt,
Hem na de kostbre gift des levens toebedeeld ,

De prent der liefde van den minnend' ALBEHOEBER ,
Zijn plaatsvervanger — is een wijze en vrome moedert

De vader wroete en slave en stort' zich in gevaar
Een toevlucht in den nood vindt gy alleen by haar! —

MARIA, dit geluk mocht ook U toebehooren;
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Zy kweekte en koesterde u , reeds voor gy waart geboren,
Haar liefdezorg wies aan, toen 'l eerste levenslicht
TJ straalde van omhoog in 't minlijk aangezicht, (a)

Zy mocht uw teedre jeugd voor 't ongeval beschutten,
Uw waggelenden voet in Hvoorwaards treden stutten,

Hield ziel en oog gericht op al wat u omgaf,
En weerde wat haar kind kon schaden van haar af,

Zy strooide 't kostbaar zaad van godsvrucht in uw boezem,
Begoot met wijsheidsvocht den rijk gekleurden bloesem,

Joeg d' angel van. de wesp der zonde van de plant,
En rukte 't onkruid weg met moederlijke hand;

Niets wat den groei belet of helpt bleef haar verholen, —
Gelijk den tniner, wien de zorg is aanbevolen

Voor 't sieraad van den hof, die trouw aan plicht en eed
Zelfs spijs en drank en slaap voor 's meesters dienst vergeet, —

Zoo opgekweekt, gevoed in balsemrijke luchten,
Droeg eens de schoonste plant de hecrelijkste vruchten,

Wier reine nasmaak nog in nagedachtenis
Het kroost van die ze proefde een lieflijk streelen is.

Vorst FRISO minde haar, en zy den held genegen (6)
Had achting voor zijn deugd en dapperheid gekregen,

En schoon ze in eenzaamheid te leven wenscht voor GOD,
Zy schenkt hem hart en hand, verbindt zich aan zijn lot;

Be schoonste liefdeband omslingert beider harten , (c)
Van hem, die de ijsbre dood in 't krijgsgevaar dorst tarten,

Van haar, wier aanzijn heel gewijd was den gemaal,
Wier deugd zoo hemelsch blonk, ontdaan van pracht en praal.

De loftoon en 't gejuich klonk hoog uit aller monden,
De dank en 't smeekgebed werd voor hen opgezonden;
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En door het huwlijkskoord, dat de eedle twee omvlecht,
Wordt Frieslands kroost te zaam aan Hessens teelt gehecht;

De vreugde heerschte alom in hutten en in hoven:
GODS welgevallen daalde op 't vorstenpaar van boven.

Benijdt ge , o onderdaan, den vorst, die u gebiedt,
Gy ziet den glans der kroon, maar voelt haar doren niet:

De pijnigende zorg is in haar goud gevaren,
Zy drukt als lood op 't hoofd, vergrijst de blonde haren,

Mat ziel en lichaam af; zy verft de kaken bleek,
Ontzenuwt en ontwricht; hy , die een God geleek

In kracht en schoon weleer, zal door haar gif verkwijnen,
En kracht en schoonte zal gelijk de schaauw verdwijnen,

Wanneer de blijde zon in nevelen zich hult. —
Doch Hy, Die wat Hy schiep met zegening vervult,

Zal zijn getrouwen knecht op aarde niet verlaten,
Hem wijsheid leenen by 't beheer van volk en Staten,

Hem moed inboezemen by 't stormen van den nood,
Ten schild hem strekken by den aanblik van den dood :

Zoo FRISO . . . Luttel tijds werd aan den held gegeven,
Om met de dierbre gade in stille rust te leven:

Twee maanden slechts geniet hy 't heil, dat liefde schenkt,
Wanneer 't gevaar des lands hem tot den oorlog wenkt;

Een hooger roeping, aan zijn zorgen opgedragen,
Ontrukt hem aan 't genot der vriendschap zij ner magen :

De held ontwaakt, maar aarzelt niet op da eerebaan;
MARIA weent en bidt, en gespt ham 't slagzwaard aan.

Het streelend liefgekoos der minlijkste aller vrouwen
Verruilt hy voor 't rumoer van dondrendekariouwen, (d)

En zy, de teedre ga, daar 't harte krimpt en bloedt,

12
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Bidt haren Hcmclheer om troost en kracht en moed:
«Mijn ziele morre niet, maar Ewijge eerbiedig stille,
ÖJEBOVAH, cenig GOD, geschiede Uw •wijze •wille!" (e)

Be fiere Orcwijdeeuw beschermde Neertands tuia ,
Zich îauwren -windende om de trolsche vorsten-kruin,

Totdat de gure herfst by 't strooien van 't gebladert',
Den krijger tegenroept: de tijd der ruste nadert!

Hy ijlt in d' arm der gade en prest haar aaa liet hart,
Vergeten is het leed en doorgestaan de smart,

Nu voert hy de eedle vrouw van uit der oudren woning,
Naar herwaart, (ƒ) overlaan met acht-en eerbetooning, [g)

En slijt een winter vol van liefelijk gencugt'
In 't byzijn eener ga, het beeld van liefde en deugd.

Weer roept de krijg hem op, weer aan de spits der knechten
Mag hy het heldenhoofd een lauwerkrans omvlechten, {h)

En nogmaaals keert hy weer en smaaktheJ zoel der rust, [i)
Door zijn MARIA en hunne eersteling gekust. (&)

Doch als ten derdenmaal de held, ten strijd getogen, (î)
MARIA achterliet, ontroerd, geschokt, bewogen,

Zag zy hem nimmer weer. Wel spaarde hem 't gedrocht
Bes oorlogs, schoon JOAN met leeuwen-üerheid vocht;

Wel bleef hy onverlet, waar duizend dooden zwerven.
Maar om in 't kille nat het bloeiend lijf te derven, (m)

O stroom, o gruwbre stroom, wat hebt gy ons ontroofd!
Hoe rukt gy Nederland de kroon van 't achtbaar hoofd!

Waartoe, vervloekte stroom, met uw verwoede golven
Be hoop en troost des lands meedogenloos bedolven!

Waartoe de lust des volks in uwen Ml gesmoord!
Wat dreef uw overmoed tot zulk een gruwbren moord! —
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Doch zwijgen we, alsMARIE, om 'tgeenGODwougehengen>
En laten we op zijn graf een traan van weemoed plengen.

O jonge weduwvrouw, wie schetst het foltrend leed,
Dat als een scherpe vlijm uw minnend hart doorsneed?

Van wien, van wien toch kunt ge, odroeve, troost bekomen? —
Zy heft den blik omhoog, terwijl haar tranen stroomen,

En zegt: «begeef mij niet, o Vader, ziehoe'k ly'!" («)
De Vader hoorde haar, de Algoede bleef haar bij.

't Aanvallig meisjen, zorgloos aan haar boezem dartelend,
En 't ongeboren kind, haar onder 't harte spartelend,

Herroepen tot de plicht, door GOD haar opgelegd,
Die by het plettrend kruis Zijn hulpe niet ontzegt. —

Een jongsk' ontwringt zich dra der moederlpe boeien,
Het beeld des Vaders in 't voorspoedig opwaarts groeien; (o)

Die knaap, dat meisjen zijn der moeder steeds ten troost;
Gelaten rust haar oog op 't minlijk bloeiend kroost;

Die knaap, dat meisjen kan MARIA vreugd nog schenken,
Zy stelt zich in den bres, waar iemand hen wil krenken;

Zij voedt hen op voor GOD, voor't heil des lands, voor de eer
Van voor- en nageslacht, gezegend door den Heer;

Maar niet voor 't kroost alleen , dat GOD haar toevertrouwde,
Was 't dat des Vorsten weeuw ten moeder zich beschouwde ,

Geheel een minnend volk verlangt haar hoede en zorg,
Voor 't heil van Frîeslands teelt stelt haar de Alwijze borg.

Zy klemt met mannenkracht het roer van staat in handen,
Bewaart met fieren moed de wankle huik voor stranden,

Mijdt bank en blinde klip en slingerende kolk,
Regeert door liefde alleen 't haar achtend Friesche volk;

Totdat de dierbre zoon, op wien elks oogen staarden,
Zijns vaders waardigheen met luister mocht aanvaarden, (p)

12*
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Die hooger eer verwierf, dan iemand van zijn stam,
Toen hem gansch Nederland ten Stedehouder nam. (q)

De vrome vrouw zag nu haar drukke zorg verminderen,
En leefde in stille vree'in 't midden harer kinderen,

Maar kort -was deze vreugd. Het bitter ongeval,
Dat menig wonde sloeg, en menig \reugde slal,

Moest den geliefden zoon aan 't moederhart ontrukken (r)
En diep haar in de borst den dolk der smarte drukken,

Zijn gade volgt hem ras, door overmaat van wee. (s)
"Weer hoort MARIA naar der Friezen vuurge bee,

Aanvaardt nog eens 't gebied by Mimmen vaa haar grijsheid,
Bestuurt bet dankend volk met liefde, tracht en wijsheid,

Totdat de Algoedc haar, die hem geheel behoort,
Den weenenden ontnam, en voerde in beter oord.

Daar zult ge, o groote vrouw, de rijpe vruchten maaien
Van 'theerelijke zaad, dat gy op aard mocht zaaien;

Daar vindt ge voor uw deugd en voor uw liefde ,'t loon.
Hier werdt gy hoog bemind, met dankbaar eerbetoon

Voor duizend weidaan, waar het nakroost op blijft roemen : j
Dat tuig' de teedrenaam, waarmee me u plach te noemen, j

Geen naam van moeder , die het wiehtjen heett gebaard, j
De naam van haar, die, als de moeder rust in de aard, j

Het plüimloos kieken met haar vleuglen wil bedekken,
Hét alles missend kind ten moeder wenscht te strekken, ,

De naam van haar, die 't hulploos weesjen voedt en laaft,
Geen moeite en zorg ontziet, maar immer zwoegt en draaft, j

Zich zelf de rust misgunt, die 't lot haar deed erlangen, |
Om moeders plaats bij 't kroost des broeders te vervangen, ;

Die naam verdwijne nooit van de aard, hy leef, hy bloei,

Met eerbied noemt de Fries den naam: MARIA-MOEI!,
j
i:
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(a) 1688.
(6) 1708." : i

(c) 29 April 1709;
(d) 22 Junij 1709.
(e) Eige» woorden van de Vorstin.
(ƒ) Verwelkoming op het Oranjewoud, 30 Dec. 1709.
(g) Intrede te Leeuwarden,, 2 Januarij, 1710, en te

Groningen Maart, 1710.
(h) Tegen 1 Mei 1710.
(i) In de herfst van 1710.
'(•ft) 13 October 1710 Werd de Prinses ANNA GHARLOTTA

AMELIÄ geboren.

(l) Lente van 1711.
(m) 14 Julti, 1711.
(») Hare woorden w*arén: Hy is de HEERE; Hy

doe wat goed is in zijne oogen.
(o) WILLEM KAREL HENDRIK FRISO werd geboren 1 Sept.

1711.

(P)
(ï)
(r)
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September, 1731.
Mei, 1747.
October, 1751.
Januarij, 1759.
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. Prinses VAN OBANJE,

AAN

HE1«»RI€K CASÏ11Ä,
Forst VAN NASSAUJ ErfstadJiouder van friesland,

in de lente van 't jaar 1695.

Wien schrijf i t liever, Yinds ik Duitsehland heb begeven
En in liet Vaderland, mijn Friesland, ben gekeerd,

Dan u , mijn dierbre Zoon, den wellust van mijn leven,
Die me altijd hebt bemind en kinderlijk vereerd.

Gekeerd in 't Vaderland? kan wel mij iemand vragen,
Hebt gij in Holland dan niet eerst het licht aanschouwd?

In 't prinslijk 's Gravenhage uw vroeger levensdagen
Gesleten? zijt gij ons niet enkel aangetronwd? (1)

Ik heb ' t , maar, schoon ook niet pp dezen grond geboren,
Houd ik der Friezen erf toch voor mijn Vaderland:

Dáár had ik alles eens, dáár heb ik 't all' verloren,
Behalven u-alleen, het eenigst, levend' pand
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Van d' echt, — die al te snel, te bitter, is vervlogen! —
Het beeld uws vaders, in zijn droeven jongston stond,

Zweeft onophoudlijk nog mij vóór de ziel en de oogen;
Door eigen schietgeweer zoo jammerlijk verwond,

Onmachtig in dien staat één woord te kunnen slaken ,
En derelijk misvormd in 't vriendlijk aangezicht! (2)

Maar toch scheen uit zijn blik de teerste min te blaken
Voormij,zijnwaardevrouw, vooru, zijn dierbaarst wicht,—

Want gij, gij waart het, daar hij al zijn hoop in stelde,
Die zijn geslacht en naam eens houden moest in stand,

Zoo Nassaus noodlot niet te vroeg u nedcrvelde,
Tot onherstelbre ramp van Vrienden, Volk, en Land; —

Voor zijne Amelia, die naaúwlijks kon beseffen,
Wat ijsselijk verlies haar, u , en mijn Sophie,

Die aan de moederborst nog lachte, eerlang zou treffen. (3)
Doch weg met dit tafreel! weg , Beeld des lijdens, vlie!

Ik heb 't geleden, met het hartdoorborend weenen
Der wanhoop, die alleen Gods Woord beteuglen mocht,

Het Woord diens Gods, Wiens liefde ons eenmaal zal hereenen ,
En dan, voor eeuwig, ons te zamen houdt verknocht.

Mij schonk Hij krachten, om uw jeugdig hart te vormen
Voor Hem en Nederland, reeds vroeg door u gediend,

Om u te harden voor des levens leed en stormen,
En u nog meer, o ja: u schonk die God een vriend,

Gelijk er zelden maar ook goede Vorsten vinden:
Een Aylva, nu alreeds ons beiden voorgegaan,

Den eedlen, dien ik mede omhoog denk -weer te vinden,
Én aan wiens vaste hand gij 't eerst de heldenhaan

Betreden hebt; (4) ên zoude ik uwer niet gedenken,
Van Haren, Walrich, en rechtschapen Vcgilinî (5)
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Dat ware een misdaad, ja , het ware uw deugden krenken ,
En geene Oranje mag, en kan, ondankbaar zijn.

Doch , Hcndrick, inderdaad, zoo 'k niet zoo gansch gevoelde,
Dat Hij het hardste slaat hem dien Hij 't meest bemint,

Dat Hij met eiken slag inijn hoogst geluk bedoelde,
De rampspoed iïád op mij gezegepraald, mijn Kind,

'k Waar" voor't geweld van't leed, dat mij weèrvoer, bezweken 1
Mijn moeder minde mij, gelijk u de uwe, niet, (6)

Mijn dochters zijn, vóór mij, het aardsch gewoel ontweken,
En moogiijk toeft me een nieuw en grievend zielsverdriet,

Een ramp, — die mij beweegt,, u dezen toe te zenden.
Ik ondernam het niet, kende ik uw heldenhart,

Uw ficren inborst niet, die, hoe zich 't lot moog' wenden,
Kan vragen: Dood waar is uw prikkel? Hel, uw smart?

't Ontzettend ongeval, weleer u overkomen
Op 't oorlogsveld, bedreigde uw leven steeds, en nog (7)

I s , spaart ge uw krachten niet, daarvan te veel te schromen;
Verhelen wij 't ons niet; wat baat ons zelfsbedrog ?

Gij meldt mij: 'k ben gezond; ach $ Hendrick, uwe moeder
Is juister onderricht, en wil , gelijk weleer,

Toen gij een knaapjen waart, uw hoedster zijn en hoeder
Te zamen , Lieveling! koom in hare armen weer,

Koom herwaarts, vlic van 't hof, van jjdle praalvertooning,
Van all' de zorgen, die uw staatsambt eisclit, een wijl.

Deel in 't Oranjewoud de nederige woning,
Door mij gebouwd, met mij, (8) wat wederhoud u ? ijl

Tot uwe moeder, bij der lieve lente naderen.
Bij haar, door haar, en aan dea boezem der natuur,

Zult gij herleven, en u versche krachten gaderen.
Wij • nullen, bij 't genot van 't koestrend ïonnevuur,
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De prachtige eiken in mijn schepping op zien schieten
En , aan den oever van een zilverwitten stroom,

Den geur van 't wassend hout en bloem bij bloem genieten;
Of in 't gewelfd prieel van linde en ijpenboora,

Hot streelend maatgezang van Bolswards Dichter lezen, (9)
E R , als zijn harp den toon van Davids harp vervangt.

Verheft zich onze ziel, en 't lichaam zal genezen,
Waar dat genot ons toeft en geene zorg ons prangt.

Gij zult mijn weiders zien, mijn eigen boter smaken,
Die lekkernij der lente, uit jeugdig gras geteeld,

En zinkt de zon, welnu, er zijn ook huisvermaken,
Waar — 'k ben er zeker van — mi jn Hendriçk gaarne in deelt.

Gij zult een klein getal van uitgelezen vrienden
Bij mij ontmoeten, aan ons Huis en Ons gehecht,

Geen Duitsche vleiers, die dees eernaam nooit verdienden,
Maar Friezen slechts, wier mond hun ware meening zegt;

Niet kwispelstaartend, niet zich Nassaus Onderdanen
Betitlend, neen, voorwaar! mij walgt van zulk een broed,

En wie zich immermeer den weg lot mij wou banen
En tot mijn Hof, moest Vrij en Friesoh zijn van gemoed.

Hun kout, die mij althans nog nimmer heeft verdroten,
Brengt schuldelooze boert en nutle leer meteen ,

Waarbij een Rijnsche dronk, doch matiglijk genoten,
Ook wel de Gratiën ter feestzaal in doet treên.

Ik weet, het zou misschien u meerder welkoom wezen,
Ons algemeen belang op 't slagveld vóór te staan;

Gij , die in 't krijgsrumoer van aarslen weet noch vreezen,
Trokt liever met Oranje op 't pochend Namen aan ,

Door Coehoorn, Frieslands trots, voorheen zoo koen verdedigd,
En dat zijn wijs beleid gewis herovren zal, (10)
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Op d' aartsgeweldenaar, die Weêrland steeds beleedigt,
Misleidt, en aanrandt, en zou juichen bij zijn val;

Maar gij vermoogt thans niet uw arm den Staat te wijden,
Koora daarom onbeschroomd waar moedertrouw u wacht,

Laat Coehoorn in uw plaats en met uw dappren strijden,
Gij hebt tot 's Larids belang het uwe toegebracht,

Zoolang gij 't kost, en thans, zou 't u de rust misgunnen,
Die bij Fleurus, Steenkerke, en Landen, hebt getoond,

Wat daden men nog had van u verwachten kunnen,
En dat uws vaders deugd ook «we borst bewoont?

Vooral, ik bid het u , breng mij uw gade mede
En uwe telgen, — ook mijn Friso, Frieslands hoop,

Die — geve 't God! •>— eenmaal in uwe stappen trede
En lang nog rekken zie zijn nutten levensloop! (11)

Mijn Friso, üit wiens oog mijn. gade schijnt te spreken,
Die Friso, naar dit Land op mijnen eisch genaamd,

Die 's vaders onheil eens aan Lodewijk zal wreken,
Maar op een wijze, als 't aan een Christenheid betaamt,

Hij zij me, wen ik hem aan mijnen schoot zie spelen,
Het licht, dat glansrijk rijst en schoone dagen spelt,

En zijnen gloed, voor 't laatst, der maan moog' medcdeelen,
Wier loopbaan spoedt ten eind, die eerlang hem ontsnelt.

Dat ik, nog eenmaal maar, zijn rozenlippcn kusse,
Aan zijne blonde kuif mijn grijze lokken wieg',

Hem, zatgedarteld, in mijn trillende armen susse,
Opdat de nacht voor hem in stille rust vervlieg'.

Het is zoo zoet, en kind en kleinkind niet te derven,
Te weten, dat, wanneer het kille graf ons dekt,

Een nazaat ons betreurt, ons niet geheel laat sterven,
Een nazaat, die ons eens tot roem en eer verstrekt;
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En Frlso zal gewis dien roem , die eer vergrootm,
En toonen, zij dan ook zijn levensloop maar kort,

Dat hij nogthans yerdiende uit hen te zijn gesproten,
Wier bloed voor God en Volk steeds waardig werd gestort*

Ook, om bij mijnen zoon mijn levensdagen te enden
Keerde ik uit Duitschland naar 't beminde Land terug,

En zou die zoon zich nu van zijnç moeder wenden? —
Ik ben, dat weet gij toch, niet lastig, wrevlig, stug.

Mijn ouderdom gelijkt een boom, die vele jaren
Ï5n bange orkanen reeds gewaaid zijn over 't hoofd,

Maar die nog blaadren heeft, schoon ze eens meer talrijk waren,
.En niet geheel en al van sappen is beroofd: —

Een bouwval, dien welhaast de hand des Tijds zal sloopen*
ï)je maar, een schaduw is vân ' t eertijds prachtig Slot»

Waar vreugde in woonde en elk vermaak en lust mocht hopeîi,
En echter strekt hij nog der Landjeugd niet ten spot;

O neen, men eert in hem den pronk van vroeger dagen,
Die eens alom befaamd en 't sieraad was des Lands,

En jonger Huizen, die nu meerder 't oog behagen,
Verkondigt : wat gij eens zult worden , ben ik thans.

O laat mij des, mijn Kind, niet langer op u beiden,
Spoed u tot haar, die zoo verlangend u verwacht,

Bedenk, hoe ras misschien wij zullen moeten scheiden,
En wie, wie kent den duur van d'onvermijdbren nacht,

Die op dat scheiden volgt? den nacht van 't graf, die immer
Tg;langj mijn Zoon, voor 't hart van uwe moeder wordt;

Verhoor mijn beè, wellicht mijn laatste, o Biendfick, nimmer
J&m 'fc u berouwen dat uw liefde dien verkort.

VAN HALMAKl . ,
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(1) ALBERTINE AGNES, geboren te 's (xravenhage, 29

April 1634, stierf op het Oranjewoud, vanwaar men on-
derstelt dat deze brief geschreven is , 24 Mei 1696, en
•was eene dochter van FREDERIK HENDRICK, Prins VAN
ORANJE.

(2) WILLEM FREDERICK, Vorst VAN NASSAU, geboren

te Arnhem, 7 Augustus, 1613, trouwde ALBERTINA A G -
NES den 2 Mei 1652. Hij overleed op den 31 October
1664, nadat hij , drie dagen te voren, op het stadhou-
derlijk Hof te Leeuwarden zich derelijk gekwetst had,
daar een zadelpistool, dat hij op eene voorgenomene reis-
naar Wtstphalen wensehte met zich te nemen, en \tfelks
deugdelijkheid hij beproeven wilde, onverwachts afging,
ten gevolge waarvan hij zich eene wonde in het aange-
zicht toebracht, -welke de dood ten gevolge had.

(3) WILLEM FKEDERICK had drie kinderen nagelateo:
1. AMELIA, geboren in Julij 1654, trouwde, 28 No-

vember 1690, JOIUNN WILHELM, Hertog VAN SAKSEN-

EISENACH. Zij overleed 26 Februarij 1695.
2. HENDRICK CASIMIR, geboren 18 Januarij 1657,

† 15 Maart 1696.
3. SopHiA HEDWICH, geboren 1664, † 13 Januarij

1667, oud 2 jaar en 5 maanden.
Allen stierven alzoo vóór hunne moeder.
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(ï) HANS WUXEM, Baron VAN AYJLVA, † 1691. Met

dien beroemden Generaal deed HENDRICK CASIMIR zijnen
eersten veldtocht, in 1672.

(5) WILLEM VAN HAREN, de beroemde Ambassadeur,

geboren 1626, † 1708, — PHILIP ERNST YEGILIN (Spreek:

VKGELIJN) VAN CLAERBERGEN, de Jonge, geboren 1613, †

1693, Hofmeester van Vorst WILLBM FUEDERICH., -—

GERARDT VAN WALRICH, † 16 April 1669, Ontfanger-

generaal van Friesland. De stervende Stadhouder ver-
zocht hun, eenige uren vóór zijn overlijden, het opzicht
over zijn Hof te houden en zijne weduwe en kinderen
met bunnen raad bij te staan.

(6) De Schijvers van de geschiedenis van dien tijd ge-
tuigen zulks.

(7) Reeds in 1674, was HBNDUICK CASIMIH, in een ge-

vecht met den degen in de vuist op den vijnnd aandrin-
gende, met zijn paard in eene laagte gcslort, en sedert
bij de minste beweging, welke eenige inspanning van
krachten vorderde, aan bloedspuwingen onderhevig ge-
weest, welke hem ten laatste de dood deden.

(8) ALBERTINE AGNES is de aanlegster geweest van

het slot Oranjestein en van de plantaadjes, welke het
omringen.

(9) GIJSBERT JAKOBS (of; JAPIKS). De eerste uitgave

van zijne gedichten is van 1668, de tweede van 1681.
(10) In den toenmaals tusschen Frankrijk en de Ver-

eenigde Nederlanden woedenden oorlog gebood de Prins
VAN ORANJE, WILLEM I I I , onze troepen. In 1692 moest
de beroemde Generaal, MENNO , Baron VAN COEHOORN , de
stad Namen, na eene heldhaftige verdediging, aan de
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Franschcn overgeven. Hun Koning, JLOBEWIJK XIV, liet
die stad nog meer versterken, en op eene harer poorten
de woorden: reädi, vinci non potest, d, i. zij Ican voe-
âergegeven, maar niet gewonnen worden, met Franschen
hoogmoed en •winderigheid graveeren; evenwel COKHOORN
heroverde haar, nog in 1695. Hij voerde in den veld-
tocht van dat jaar de Friezen aan.

(11) Deze wensch is slechts ten deele vervuld gewor-
den. HENDKICK CASIMIR verkreeg bij AMELIA, Prinses

VAN ANHALT-DESSAU, die hem overleefde, twee zoons.
De een is jonggestorven. De andere, JOHAN WILLEM FBISO ,

geboren 4 Augustus 1687, verdronk in het Strijensche Sas
aan den Moerdijk, den 14 Julij 1711. Evenwel had hij
reeds toen de sprekendste blijken van heldenmoed gege-
ven, en bij de uitmuntende MARIA LOUISA verwekt eene
dochter, en eenen zoon, WILLEM CAREL HENDRIK FRISO

(naderhand: WILLEM IV, overgrootvader van Z. M. Ko-
ning WILLEM II), geboren te Leeuwarden, 1 September
1711.
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Eerje de frouwen, hja sjidsje in hja fiedc
Himmelsce blommen yn 't libben op ierde;

Ftechtsje de ljeafde-loksüTgende-bân;
In as de gratiën , mei snieblanke siele,
Stypje.se jimmer, fen 't ljeaflikste ficle,

't Iwigge fjoer, mei ien heiligge hàn!

Mannen-wylde kreft, oan 'tdwealen,
Drieut fier wei fen wjirheits-ré,

Boette beak in boette pealeii,
Sling'rjend om op driftme-sé.

Habbich taest ir yn'e fjirte,
Smit, it jinge ir grypt hat, wei;

Ræstleas, nei it fjirste stjirte,
Jaget ir syn drôômbyld nei.

Mar mei hjar tower-boei-bynjende blikken,
Fiere de frouwen, uet dwellem-dweals-strikken•,

Ljeaf'lik bestrafjend, de flecht'ling nei hoes.
Fromme, natuer-trouwe-dochters, ta-freden,
Bljieuwe hja stées, mei hjar blea-rone seden,

Yn memme nedrich woldiedigge kîoes.
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Fynich is it teamlcas streenjen
Fen'e man, dij, woest in wyld,

Sels by 't sto'ármjen, sonder reewjen,
Ræst'leas troch it libben sylt;

Het ir snoep, forstoort ir folie;
Nooit is ' t , dat syn winsk-stryd swijt:

Nooit, sa as de Hyder-holle
Iwich fâlt in wer fornijt.

Mar mei ien stillere romme ta freden,
Ploaitsje de frouwen de blommen fen 't heden;

Queekje dij soärchsum, mei ljeawjende flyt.
Frijer, hoe bôôn æk, as hy yn hjar dieden;
Ryker as hy yn it wittens-gebiede;

Yn it forbyldings oneindigge wyd.

String in grutsk, genôàch him-selme,
Kin de manne boärst fen iis

Net de ljeafde-himmel dwelme,
Fen nin hert'ne-bôôn de priis.

Kin nin ruil fen siel om siele;
Net yn trjinnen raent ir Mnn';

Sels de libbens stryden stiele
Hurder noeh syn hurde sin.

Mar lyk de Eölisce harpe gau scrillet,
As him mar sæftkes de sofir oantrillet;

Sa æk de fielende siel fen'e frou.
Teder in ængstich foär 'tbyld fen'e pleagen,
Scokk't hjar de ljeawjende boezeme, in de eagen
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Pearlje bjar blinkjend fen himmelsce dau.

Yn it manne heersk-gebiedte

Jilt it sterktme-trotsce rjucht;
Tsjinje mat de Pers de Scyte,

't Swird bewust dit yn 't gefjucht.
Wylde driften gean oan 't kampen,

Grym in dol, op dealsce rie;
In de frees'likke oorlochs rampen

Woedsje der de frede ea stie.

Mar mei hjar sæfte in oerreedsjende beden
Fiere de frouwen 't gebied oer'e seden;

Leskje de twadracht, dij woedsjende broez't;
Lere yn'e ljeaflikste bàn hjar ta foegen
Kreften, dij nea noch elkoärme fordroegen;

Meitsje dat strydich mei strydich him hoez't.

Nei it Tsjutsk T G V A N B L 0 M

fen SCHILLER.

13



HO RÏNT DE DUSSE
LàNS IT HOL

FEN

;v E ,i )Ï w JE «?

Hjir sjucht min it wetter
Mei scett'rjend gekletter
Al weachjend forscynen
Mei glinst'rjende luester

In wondere pracht,
In den wer fordwynen
Yn akelik tsjuester

In sombere nacht:
Soms teant it yn 't donker
len scitt'rjend geflonker

Der nimmen it wacht't:
't Forsinkt wer, in 't blinkt wer

Op 't mossigge stient,
In baent him, al glydend,
De •wjerstân bestrydend,
Æf toek dij formijend.,
Fen boei him befrijend,
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De heuwels trochsnijend,
Syn bæd him forwydend,

Ien wei troch it bient,
Dat bergen forient;

De klaeigrôôn trochwjekkend,
De stjinrots trochbrekkend,
Him sciedsjend in -weidsjend,
In fjirder forbreidsjend,
Ien rotsklomp omfettend,
Dij scjirjend in bettend,
In den wer, him sperjend,
Syn tafoer forgjerjend,
Yn kolken in kreekj es ,
Mei bronnen in beekjes
Syn streanrwiet formingjend,
De lokken bespringjend,
De leawen bescomjend,
Mei flokken beplomjend,
De trochtocht him romjend,
Om 't delpaed ta meitsjen,

Mei daew'rjend gescal,
In de echoos ta -weitsjen

Fen 't rotsigge dal:
Yn 't rone forkoeljend,
De wôâden trochjoelènd,
Kryoeljend in woeljend, :

In joeyend in boeyend,
In kladd'rjend in fladd'rjend,
In kronk'ljend in fonk'ljend,
ïn flikk'rjend in blikk'rjend,

13'
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In dwarr'rjend in sparr'ljend,
In aeyend in flaeyend,
In 'wykjend in strykjend,
In blikjend in flikjend.
In ax'ljend in wrax'ljend,
In kabb'ljend in knabb'ljend,
In slytend in bytend,
Ii> snuewjend in wuewjend,
In giisjend in biisjend,
In slypjend in swypjend,
In fjuchtsjend in sljuchtsjend,
In woärst'ljend in boarst'ljend,
In repjend in ljepjend,
In kampjend in dampjend,
In stôômjend in strôômjend,
In hobb'ljend in bobb'Ijend,
In gjelpjend in stelpjend,
In golp'rjend in scolp'rjend,
Ia -wym'ljend in grym'ljend,
In suchtsjend in fluchtsjend,
In borr'ljend in morr'ljend,
In sno'àrkjend in loärkjend,
In kriemend in scriemend,
In piipjend in liipjend,
In lyljend in byljend,
In knarsend in parsend,
In gnoärjend in moärjend,
In goesjend in proesjend,
In gromjend in bromjend,
In hold'rjenfl in bold'rjend,
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In gierjend in slierjend,
Him krieljend fordieljend,
Him keatsjend forpleatsjend,
Him siedend forspriedend,
In kringjend in wingjend
Syn kryten ontspringjend:

Hjir snjittend in sjittend in jittend,
Der koakjend in roakjend in smoakjend,
In "weljend in queljend in mjeljend,
In floedsjend in spoedsjend in woedsjend,
In kleaujend in kreaujend in screaujend,
In kroepjend in gloepjend in sloepjend,
In sweewjend in streewjend in beevrjend,
In draeyend in swaeyend in waeyend,
In mo'ármjend in woärmjend in stoärmjend,
In klapp'rjend in wapp'rjend in flapp'rjend,
In steunjend in kreunjend in dreunjend,
In hoärtsjend in slo'ártsjeud in boärtsjend,
In tierjend in swierjend in gierjend,
In wint'ljend in kint'ljend in drint'ljend,
In klinkjend in blinkjend in sinkjend,
In draewjend in scaewjend in graewjend,
In klaujend in graujend in snaujend,
In tsjirmjend in •wjirmjend in kjirmjend,
In hiichjend in niichjend in sîichjend,
In stüchjend in driichjend in kriichjend,
In hipjend in tipjend in dripjend,
In wipjend in glipjend in slipjend,

In klett'rjend in scett'rjend in plett'rjend in knett'rjend,
fn jotsend in hotsend in botsend ia klotsend.
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In scoujend in doujend in trjoujend in stoujend,
In feyend in jeycnd in geyend in kleyend,
In daeljend in dwaeljend in draeljend in kraeljend,
In scomm'ljend in stomm'ljend in romm'ljend in gromm'rjend.
In drieujend in wneujend in trieujend in klieujend,
In holjend in boljend in roljend in swoljend,
Ia âljend in gâljend in râljend in mâljend,
In fâljend in scàljend in knâljend in brâljend ,
In tsjuitsjend in fluitsjend in spuitsjend wjerstuitsjerid ,
In roezjend in soezjend in broezjend him kroezjend,
Ia groeyend in floeyend in djoeyend in stjoeyend,
It beamle besproeyend, de sinnen fornoeyend:

Hjir moärm'ljend ontspring]end,
Der Hinten trochdringjend,
De bân him ontwringjend,
Æf, Mchtens omringjend,
Syn reddens betwingjend,
In stream-sloepjend slierjend;
Den dodsjende glierjend,
In sljuerk-sæftkes rinnend,
In kreften sa winnend:
Den waskjend in plaskjend,
In de eagen forraskjend,
In de earen fordôôwjend,
Fen loed ues berôôwjend,
In ratt'ljend in raezjend,
De wânler forbaezjend,
Berierjend, forfierjend,
Him sling'rjende yn bochten
Troch kleauwen in krochten,
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In wymm'ljend, forscoele
Yn dobbe in yn koele,
Ia sloem'rjend forsonken
Yn djippe spelonken,

Him kriiig'ljend in kroljend yn iiw'ge Meander:
Sa, sa lint de Dusse lans 't hol f en Ne'ânder.

müHallanz J. G. YA« BLO]
fen M r . 1. VAN LENNEP.

J;
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Snel als de azuren wiek des winds —•
De vlugt des adlaars is het leven,

Die zoete droom eens schoonen kinds,
Gewiegd op golven, die 't begeven,

Wanneer de morgenstraal ontwaakt,
Die meer dan droom tot waarheid maakt.

Zelfs, als de beelden, zonder licht
Op d' achtergrond der ziel verkwijnen,

Of als een' schaduw voor 't gezigt,
Dat naauw baar onderscheidt, verdwijnen,

Dan zelfs nog geeft de schoone hoop
Een' gulden straal aan zijnen loop.

Alleen het duister van een nacht,
Waarin het oog geen star ziet blinken,

Moet in het hart, dat niets meer wacht,
Van den rampzaalgen nederzinken,

Die, als waar 't leven steeds hem vreemd,
Van 't zelve een treurig afscheid neemt.
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Maar hij , die in den zachten stroom
Van licht zijn donker op ziet klaren,

Als de avondzon de wolkenzoom s

Versmeltende in de zilvren baren,
O! schoon hy niet om ' t afscheid weent,
Dat zijn verwachting vleuglen leent;

Vergeet gewis die dagen niet,
Die eens zijn hart gelukkig maakten,

En schoon het lieflijk droombeeld vliedt, —
De liefde en trouw, die hem bewaakten,

Verzeilen hem naar 't vaderland,
Waar nooit de hoop des sterflings strandt.

Als hij , die zijn geboortegrond
Verlaten heeft, voor schooner velden,

De plek, waar eens zijn wiegje stond , —
Zijn vroegste jaren henensnelden, —

De hoop zijn' toekomst had getooid, —
De liefde rozen hem gestrooid, —

Nooit zal vergeten, zelfs al dreef
Een eeuw van vreugde tusschen beiden;

Zoo zal hij ook wat hem begeef.
Nooit van herinneringen scheiden ,

Waaraan een' toekomst zich verbindt,
Waarin hij englen vreugde vindt!

O scheid dan nimmer, schoone droom
Des levens van m\jh hart! t' ontwaken
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Daarboven, in den vollen stroom
Van 't Eeuw'ge, mag mijn heil volmaken

Nog schooner rijst dáár vast de zon
Als zij verrijst uit deze bron.

Damwoude. ARN*. DE JONG.

*n em l i w .

Op den snellen stroom des levens drijven wij aanhoudend voor t ;
W e l h e m , wien aan groenende oevers nog een vriendlijk

bloempje g l o o r t ,
Dat hij op den togt mag plukken naar een onbekend verschiet
E n dat ha re zoete g e u r e n , hem verkwiklijk lavend , b i e d !

Vriendschap is die bloem des levens, die aan zijnen oever b loe i t ;
Vr i endschap , die ons leven zal igt , schoon zijn diepe stroom

vervloei t ;
Vr iendschap , d i e , zelfs -waar -wij worstlen met een opgeruiden

vloed,
Eindlijk weer den storm beteugelt ,die ons dreigend had ontmoet-

Kweek haar r e i n , als ze is van oorsprong , op uw schoone
levensbaan!

Moge z' als een bloeijend roosjen in den hof uws levens s t aan ,
Zacht en helder als de h e m e î , wen de schoone Lente d a a l t ,
W o r d e uw' aanschijn met haar lu is te r , door haar schoone zon-

bestraald.
Damwóude. —•— AMNS- » K .TONG.
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De rups, aan 't enge blad gekluisterd,
Kruipt rond, heft moeij'lijk 't hoofd omhoog.

Haar aanzijn, geenszins opgeluisterd,
Schijnt nietig, arm'lijk in elks oog,

Zij leeft en eet; — maar om haar henen
Is pracht en rijkdom der natuur

Voor haar vergeefs zoo schoon verschenen:
Zij kent genot noch vreugd van duur.

In heimwee sleept zij matte leden
Van hîad tot blad eentoonig voort,

Wat om haar juiche als in een Eden, —
Zij brengt geen' klaag- noch juichtoon voort.

O! Mensch! zijt gij te zeer geketend
Aan de aarde en al haar schijngenot,

Van hooger roeping als onwetend,
Dan deelt gij in dat zelfde lot.

Deze aarde is 't enge blad der wereld,

Waarop gij als een worm dan leeft.

Is 't om en boven u bepereld, —
Is 't wellust, die u hier omzweeft, —

Zoo gij uw hart niet wilt verheffen,
Omlaag uw schat gevonden waant, —
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Berouw en ramp zal wis u treffen,
_Zoo gij uw weg beneden baant! —

Ligt eens de rups als masker neder,
Als levensloos, als zonder, doel;

Een schooner aanzijn toeft haar weder ,
Een leven vol genot; gevoel!

Zij breekt haar klnis , ontrolt de vlerken
En zweeft het ruim der schepping door; —

Omhoog en laag, aan wolken, zwerken
Vindt gij haar blij , genotvol spoor !

Bij balsemgeur en prachtvol glanzen
Verheft zij zich, van kommer vrij , —

En klapwiekt ginds naar 's hemels transen,—
Verjongd , veredeld , innig blij ! —

Zoo ook zal 't graf u eens omsluiten ,
O ! Mensen! die hier in 't stof slechts woelt.

Uw aardsch genot zult gij zien stuiten
Als 't vleesch, gekerkerd, niets gevoelt.

Maar leefdet gij naar Gods bedoelen
Op aarde in voorbereiding trouw ,

Dan zult ook gij die vreugd gevoelen :
Ontsluit zich eens uw grafgebouw

Dan zult ge als hemelling heenzweven ,
Niet meer gebonden aan het stof, —

Ver boven zon en sterren leven
In d' eindloos grooten Hemelhof! •—

Marlingen. s. i- KRUG,
1843»



»Ga," ~ sprak de jonker tot zijn' jager:
»En kook mij eijers week en zacht."

Hij gaat, de vlugge weitaschdrager,
En kookt en stookt ze uit al zijn' magt.

Na |een kwartiersuur, onder zweeten
Bij 't heete vuur met zorg gewaakt,

Neemt hij een' vork, om wel te weten
Of 't ei tot weekheid is geraakt.

Hij steekt er in , maar kan niets voelen
Dan hardheid; — weder stookt hij voort:

Zijn meesters vreugde is zijn bedoelen;
En lustig wacht hij, ongestoord ,

Draagt turf en hout aan om nog feller
De kracht des gloeds te zien vergroot;

Het vlamt en gloeit allengskens heller;
Zij blijven hard, waar hij in stoot.

» Zijn de eij'ren klaar?" —zoo hoort hij vragen; -
• » Acli! neen," — is 't antwoord: »waar ik steek,
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» Hoe 'k stook' en brandstof aan moog dragen ,
»Zij worden nog niet zacht en week."

«Gij zijt als jager zeer te prijzen,"
Hervat zijn heer: » als kok niet goed;

» Men volge dus de les des wijzen
» Appelles, die zoo schoon behoedt

» Voor wisseling van stand en werk:
» » Schoenmaker! houdt u bij de leest" !

»Is steeds voor elk, voor staat en ~kerk
»Eene onbetaalb're les geweest.

Harlingcn, s. L. BRUG.



AAN DEN

WIHTTERTOBST.

Regeer genadig vorst, tot welzijn van het land ,
En geef het nieuwe kragt, opdat het mag herleven,
Doe al het ongedicrt' door uwe strengheid sneven,

Maar spaar o dierb're vorst! den ed'len voedsel plant,
Delg 't onkruid voor deez' aard, en zuiver de admospheer,
Dan buigen wij o vorst! ons willig, voor u neer.

Ach offer 't nuttig graan niet met het onkruid o p ,
En laat de vruchtboom niet, tot op den wortel sterven,
Ontzie de boere stulp, en 't vee op onze erven,

Of anders klimt de nood, bij ons geheel ten top.
Spaar 't huivrig, kleumend volk, dat geld'loos aan den haard.
De laatste turf verstookt, alleen voor u bewaard.
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Ünz' kelders klinken hol , ach vorst! dring daar niet in,
Ontzie dan toch voor 't minst, hetgeen daar ligt geborgen,
Een luttel drooge spijs, vergaard in zweet en zorgen,

Spaar lieve wintervorst het schaam'le huisgezin,
Ons kleed is als de hut, bouwvallig hol en oud,
Hoed ons voor hongersnood, en maak het niet te koud.

Ontblader 't hooge woud, opdat het vallend blad,
Met uw bedekkend sneeuw, op 't rieten dak mag vallen.
Ontzie bij drift van 't ijs ook onze dijk en.wallen,

En 't arme boerenvolk de steun van land en stad,
Verdruk haar vlijt niet meer, of zulks heeft alle schijn,
Dat uw hebzuchtigheid, haar ondergang moet zijn.

Behoud, verdelg! doch niet zoo als het veel geschiedt,
Behoud wat nuttig is , zoo volk, zoo dieF als planten,
Verdelg het ongediert met al diens bloedverwanten,

Waardoor de landman steeds, zijn vlijt verslinden ziet,
En keer dan strenge vorst naar schaars bevolkte streken,
Om u in 't barre noord op al wat leeft te wreken.

Ulrum. Oct. 4. M. D. FEENSTRA.
1843.
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Mijn Harald is gevallen
în edlen mannenstrijd,

H\j stierf den dood der helden,
Mij —bleef zijn hart gewijd.

WalhallaJ in uw' woning
Herleeft de dappre weer,

In 't midden van de helden,
Ontvangt hij krijgsmans eer.

Wat zou mijn hart meer wensehen ?
O! hij vergat mij niet,

Toen hij voor Odins woning,
Alleen den strijd verliet.

Hij sprak tot zijne broeders:
»Breng Gisla mijnen groet,

«Breng haar mijn slagzwaard ^eder ,
»Nog rood van 's vijands Woed.
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»En zeg haar, dat mijn' liefde
» Nog onveranderd bloeit,

«Waar hooger zon Walhalla
»En Freija's woning gloeit!"

Hij stierf — en van zijn lippen
Zwierf nog een lach omhoog;

Het was de lach der liefde,
Waarmee hij van mij toog;

Het was de lach der hope,
Dat hij weer keeren zou,

Als de onverbidbre Nomen,
Dat schonken aan zijn' trouw.

Ik zal dien lach bewaren
In 't weduwlijk gemoed;

En als mijn blik dan eenzaam
Zijn wapenhal begroet;

Als ik het zwaard des trouwers
Zie blinken aan den wand,

Waarmee hij heeft gestreden
Voor Odin en zijn land; —

Dan zal ik mij herinn'ren ,
Hoe glorierijk hij stierf,

Maar ik den laatsten glimlach
Des stervenden verwierf!
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En ik zal bloemen plukken,
Wanneer de lente koomts

En van Trolhetta's rotsen
Het bruisend water stroomt,

En zal daarmee bekransen
Het nooit verwonnen zwaard,

En ver van hier, den heuvel,
Den roem des krijgsmans waard.

En mag ik dan ook rusten
Mijn Harald! aan uw' zy,

En met uw' schim verkeeren,
O! Dan is Gilas blij!

Dan stijgt zij naar de woning
Der schoone Freija heen,

En zal u weder reiken
Den beker als voorheen,

En weer het zwaard u gorden,
Als zij hier heeft gedaan,

Ja , aan uw' zij, weer bloeijend
En schoon als Freija staan.



)ttáj*«

n.
Mijn Ridder is gevallen,

Die edle en dappre held?

Bc steun, de hoop van allen,
Met hem ten strijd gesneld.

Hij viel, in de eerste drommen,
Als 't offer van een moed,

Die 's vijands heir deed deinzen,
Helaas! maar voor zijn bloed.

Zoo heilig als zij o liefde
Voor vaderland en vorst,

Gloeide ook voor zijn' geliefde
Zijn fiere mannenborst.

Toen 'k treurig, van hem scheidde
Sprak hij vol troost: » Ween niet!

»Bid tot den God des hemels,
»Die uwe tranen ziet.
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» Hij zal ons weer vcrcenen,
» Na 't einden van den strfld;

» Zoo niet — o wees gcduïdig ,
» Er koomt een beter tijd;

»Een tijd, dat onze liefde
» Gereinigd door haar leed.

«Daarboven bij Gods Engelen
»Van smart noch tranen weet."

Hij kuste mij — wij scheidden —
Hij vond den heldendood.

Terwijl de naam — Maria!
Hem stervend nog ontvloot.

Ach! meerder dan mijne oogert
Heb ik u steeds geliefd;

Mij heeft de pijl der smarte
Dan ook te diep geriefd.

'k Zal nogtans niet vergeten
Uw laatst en dierbaarst woord,

Maar op mijn Heiland hopen,
Die naar bedroefden hoort.

Uw naam zal in mijn beden
Zich mengen dag en nacht,

De hoop mijn geest bevleuglen.
Die naar den hemel tracht.
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Omringd door heil'ge maagden»
Of eenzaam in mijn cel,

Zal ik mijn hart bewaken,
Tot aan mijn jongst vaarwel.

Èn als een geurig offer,
Gezegend door de hand

Des Priesters, op het puter,
Zult gij , in 't vaderland,

Ia 't vaderland der Englen
't Ontvangen, rein en goed.

O! mag die tijd ras nadrcn,
Want diep treurt mijn gemoed?

Damwaude. AKS9, DE JONG.



De koene Radboud, aan zijn vadren hecht verknocht,

Verwierp het Christendom, dat hem een hemel toonde

Dien geen van 't voorgeslacht bewoonde,

Maar slechts de Christen erven mogt. —

Maar, zegt 't verhaal, toen hij , op 's-Priesters beden

Een jong'ling, dien men Wodan offren zou,

Gered zag door Jehova's trouw ,

"Wou hij op nieuw de doopvont nader treden.

(*î Deze legende , of dit berijmd verhaal. hoe men het ook. noemen
wil, is ontleend uit eeno , in dit jaar te Leipzig uitgekomen Verzame-
ling van Niederlaidischen Sagen , Gesammelt und met Anmerkungen
begleitet heransgegelien von Johann Wilhelm Wolf. — Nadat daarin
het bekende voorval bij den voorgenomen doop van den Frieschen
Koning RADBOUD is medegedeeld, verhaalt de verzamelaar , hoe een
schoon jongeling den Goden zou worden geofferd en naar voorvaderlijk
gebruik opgehangen , en de Koning op de voorspraak 'van Bisschop
WOLFRAM beloofde, hem aan denzelven te zullen overlaten, indien
der Christenen God den gehangene redde , waarna op het gebed van
WOLFRAM de strop brak en de jongeling gered was. Op dit wonder
wilde RADBOUT weder gedoopt worden , maar toen WOLFRAM den hei-
ligen WILLEBRORDOS raadpleegde of die bekeering wel zuiver zon zijn,
verbood deze den doop en verklaarde dat RADBOUD voor eeuwig ver»
doenuî was, en nn volgde het in dit volks-verliaal beschrevene,
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Doch Willefarord , die wist, hoc geen geloof
Maar enkle schrik des Konings hart vervulde,
En die geen schijngeloof bij Cnrist'nen duldde,

Was voor des vorsten bede doof.
En Wolfram deelt, op zijn bevel, hem mede

Hoe hem een schrikbrc toekomst wacht,
Wijl slechts den waren Christen vrede

En eeuw'ge lente tegenlaclit.

» Neen," zegt de Vorst » dit kan geen waarheid wezen r

» Een Engel toch verscheen mij dezen nacht,
» Op zijn gelaat was vriendlijkhcid te lezen,

» En zijn gewaad was enkel pracht. —
» Hij sprak, »» o Vorst, de dapperste aller helden,
»» Wier groote dâân de barden luid vermelden,

»» Valt gij den dienst der ware Goden af,
»» En schendt gij zoo 't geloof der vadren en hun graf?

»» Gij zult dan nooit 't paleis van goud betrekken
»» Dat eens met hen, U kon ten woning strekken.

)>» Beproef den priester, die uw oog verblindt,
»» Vraag hem, waar gij die woning vindt

»» Van eeuwig licht, die hij u toe durft zeggen,—
»» En weet hij dat niet klaar u uit te leggen ,

»» Zoo zend op morgen boden tot mij, ieder één,
»» En 'k wijs ze u aan."" —» Zoo sprak hij , en verdween.—
»'kWil daarom Wolfram, thans het groot geheim doorgronden, -
»Er zij door u en mjj een afgezant gezonden,

» En toont mijn God hun dan 't paleis van goud niet aan,
»'k Wil in Jehova's dienst dan daadlijk overgaan,"
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Be Bisschop gaf gehoor. Een vroom diaken,
De vroomste dien men in den omtrek vond ,
Zou met den Fries, dien Radboud zond

De reis naar 't huis des wonders maken.
Zij reisdco Medcnblik een eind voorbij ,
En eensklaps stond hun leidsman aan hun zij.
Zij gingen voort langs onbekende paden
Waar zij op goud en marmersteenen traden
En voor hun oog verrijst een huis van goud
En eêlgesteenten, heerlijk opgebouwd.
En in de zaal een koninklijke troon
Van elpenbeen en zilver, wonder schoon.
En d' Engel die hun schreden begeleidt
Zegt: «Radboud, zie de "woning u bereid!"
De heil'ge man verwonderd en ontzet
Zoekt steun en kracht in 't kinderlijk gebed,
«Mijn God," das spreekt hij , » is dit werk van U
» Zoo blijft 't bestaan in eeuwigheid als nu ;
» Maar is 't des duivels, dat uw wondermagt
» Het doe verzinken in een eeuwgen nacht !"
Hij spreekt en maakt eerbiedig 't kruis,
En krakend stort het goudenhuis,
De leidsman, die een engel scheen,
Werd straks een duivel en vlood heea;
En wat zoo even marmer was
Werd stof en gruis en vuil moeras.

En toen nu de afgezanten na drie dagen
Op nieuw van Medenblik den toren zagen

Vernamen zij, dat op den eigen stond ,
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Waarop de grond het Gouden huis verslond:
Dat Radboud eens gedroomd had te verwerven.
Het volk zijn vorst rampzalig had zien sterven.

De Friesche boô, die Radboud had gezonden,
Zag men weldra de Christenleer verkonden!

M r . C. M. A. SIMON VAN DER AA.
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