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V O O R R E D E .

Bij de verschijning van dezen elfden jaargang van

den Frieschen Volks-Almanak, zij de dank der uitgevers

toegebragt aan allen, die zoo welwillend hebben mede-

gewerkt, om denzelven vroeger dan vorige jaren in het

licht te kunnen zenden, door de tijdige toezending hun-

ner belangrijke bijdragen.

In het vertrouwen dal het uiterlijke van dit jaar-

boekje zal bewijzen, zij gaarne van hunne zijde alles

willen aanwenden, om hetzelve gelijken tred te doen

houden, mei andere soortgelijke werkjes, benden zij
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deze hunne onderneming in de gunst en de voortdurende

medewerking van Friesland's Ingezetenen aan, en van

allen die eenig belang stellen, in de uitgave van dezen

Volks-Almanak.

Verschooning wordt verzocht voor de misstellingen,

die in het voorwerk van dit jaarboekje mogten gevon-

den worden, terwijl zij vriendelijk de opgave verzoeken

van de verbeteringen of vermeerderingen die hetzelve

zoude kunnen ondergaan.

S N E E K , Oct. 1845. BE UITGEVERS.
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19 Januarij. Anna Paulowna, Koningin der Neder-
landen, geb. Groot-vorstin van Rus-
land 1795

1 Februarij. Louisa Augusta Wilhelmina Ainnlia,
Prinses van Pruissen, Gemalin van
Prins Frederik .1808

î 9 Februarij. Wittem Aleæander Paul Frederik Lo-
dewijk, Prins van Oranje. . . . . . 1817

28 Februarij. Wittem Frederik Kar el, Prins der Ne-
derlanden 1797

8 April. Wilhelmina, Marie Sophie Louise, Doch-
ter des Konings 1824

9 Mei. Wilhelmina Frederika Louisa Charlotta
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
v a n O r a n j e . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 1 8



Gcb.

5 Julij. Wilhelmina Frederika Anna Elisabeth
Maria, tweede Dochter van Prins Fre-
derik 1841

2 Augustus. Willem Alexander Fr e denk Konstan-
tijn Nikolaas Michael, tweede Zoon des
Konings 1818

5 Augustus. Wilhelmina Frederika Alexandrina
Anna Louisa, Dochter van Prins Fre-
derik 1828

22 Augustus. Willem FrederikNikolaasAlierf,Zoon
van Prins Frederik , . . . 1836

4 September Willem Nikolaas Alexander Frederik
Karel Hendrik, Erfprins van Oranje . 1840

15 September Willem Frederik Maurits Alexander
Hendrik Karel, tweede Zoon van den
Prins van Oranje 1843

4 October. Frederik Hendrik Alberl, Prins van
Pruissen, Schoonbroeder des Konings 1800

6December Willevi II, Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog
van Luxemburg, enz. enz., enz . . . 1792
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TIJDPERKEN.
Het jaar na de geboor te onzes ï î ee ren J. C. . . 1 8 4 6
Grieksche Jaartelling . . . . . . . . . 7 3 5 4
W e r e î d s c h e p p i n g , naar onze t i jdrekening . , 5 7 9 5
Jaar der Joden , beginnende den 30 Sep tember . 5 8 0 7
Seder t den Zondvloed 4 0 3 9
De Juliaansche Per iode 6 5 5 9
De stichting van Rome 2 5 9 9
Jaar der T u r k e n , beginnende den 7 Apr i l . . . 1 2 6 2
De verwoest ing van Jeruzalem 1 7 7 1
Na de uitvinding der Uurwerken . . . . . 8 5 0
Na de stichting der stad Leeuwarden . . . . 6 5 6
Na de uitvinding van het Kompas . . . . . 5 8 6
Na de uitvinding van de Boekdrukkunst . . . 4 2 3
Seder t de Hervorming . . . . . . . . 3 2 9
Seder t de Unie van Utrecht . . . . . . . 2 6 7
Na de Pacificatie van Gent . . . . . . . 2 7 0
Invoering van den Gregor iaansehen of n ieuwen stijl 2 6 4
Na den Munsterscheri Vrede . 168
Na de oprigting d. Maa t sch . : tot nut v. ' t Algemeen 62
Na de vereeniging van Nederland met Frankr i jk . 36
Na de herstel l ing der Nederlanden oo
N a d e n s l a g b i j W a t e r l o o . . . . . . . . 3 1
t i e t K o n i n g r i j k d e r N e d e r l a n d e n . . . . . 3 0
N a d e n a f v a l v a n B e l g i ë , , • , , , , „ 1 f t
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DE JAARGETIJDEN.
De Lente begint den 20 Maart, 's nachts te 12 uren.
De Zomer begint den 21 Junij, 's avonds te 8 uur 45 m.
De Herfst begint d. 23 September, 'smorg. 10 uur 45 m.
De Winter begint den 22 December, 'smorg. 4 uur 28 m.

QUATERTEMPERS.
De eerste den 4, 6 en 7 Maart.
De tweede den 3, 5 en 6 Junij.
De derde den 16, 18 en 19 September.
De vierde den 16,18 en 19 December.

CHRONOLOGISCHE CIRKELS.
Het Gulden-getal . . 4
De Zonne-cirkel . . . 7
De Roomsche Indictie . 4

De Epacta 3
De Zondaarsletter . . ü

BEWEEGLIJKE FEESTDAGEN.
Septuagesima 8 Februarij.
Kleine Vasten-avond . 2 2 Februarij.
Aschdag 25 Februarij.
Groote Vasten-avond 1 Maart.
Paschen . 12 April.
Christus Hemelvaart . 2 1 Mei.
Pinkster . . . . . . . . . . 31 Mei.
H. Drievuldigheid 7 Junij.
II. Sacramcntsdag . 1 1 Junij.
Kruisverheffing 14 September.
Eerste Advent 29 November.
De Achterwinter of Vleeschujd duurt 8 weken en 3 dagen.
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JOODSCBE FEESTDAGEN.
De be l ege r ing van Jeruza lem . . . . 8 Januar i j .
H e s t e r (Vastendag) 11 Maar t .
P u r i m (de Lot ing van Haman) . . . 12 Maar t .
P a s c h a ' . . . . . . . . . . . 1 1 Apri l .
P i n k s t e r 3 1 Mei .
De Inneming van Je ruza lem . . . . 12 Jul i j .
De Vers to r ing van Jeruza lem . . . . 2 A u g u s t u s .
Nieuwjaar ( 5 6 0 7 ) 2 1 S e p t e m b e r .
De Moord van Gedaljah 2 3 S e p t e m b e r .
De Groote Verzoendag 3 0 S e p t e m b e r .
Loofhut tenfeest 5 O c t o b e r .
V r e u g d e de r W e t . 1 3 O c t o b e r .
De v e r n i e u w i n g des Tempe l s . . . . 14 D e c e m b e r .
De b e l e g e r i n g van Je ruza lem . . . . 2 9 D e c e m b e r .

.NIEUWE-MAANS-FEESTEN.

S c h e b a t . . . . . . . . . . 2 8 Januar i j .
Adar 2 7 Feb rua r i j .
Nisan 2 8 Maar t .
Jair 2 7 Apr i l .
Sivan 2 6 Mei.
Thammuz 2 5 Juni j .
Ab 2 4 Juli j .
Ellal . . . . . . . . . . . 2 3 A u g u s t u s .
Thirzi . 2 1 S e p t e m b e r .
Marchesvan . 21 October .
Chisl ieuw 2 0 N o v e m b e r .
Thebe t 2 0 December .
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SUÄÎÎ ftic Bklip&m*

In dit jaar zullen er twee Eklipsen of verduisteringen
op den Aardbol kunnen gezien worden; zijnde beide van
de Zon. Waarvan een bij ons zigtbaar zal zijn.

De eerste van de Zon, den 25 April, bij ons te zien
en in Engeland, Frankrijk, Spanje, Portugal, in een
groot gedeelte van Italië, Duitschland, en het Zuidelijk
gedeelte van Zweden en Noorwegen; voorts in Afrika
en Amerika. Bij ons is het begin 's avonds te 6 ure
0 min. 16 sec ; het midden te 6 ure 35 min. 51 sec ,
en het einde te 7 ure 11 min. 26 sec. ware tijd, en voor
den middelbaren tijd 2 min. 9 sec. vroeger. Zullende de
Zon bij ons 2Vá duim verduisterd worden.

De tweede van de Zon, den 20 October, bij ons on-
ziglbaar, maar is te zien in het Zuidelijk gedeelte van
Arabie, op de Oost-Indische Eilanden, in Afrika en het
Westelijke gedeelte van Nieuw Holland; zullende de
Zon ringvormig verduisterd worden. Naar onzen tijd ge-
rekend, is het begin rs morgens te 5 uur 11 min., het
midden te 8 uur 10 min, en het einde te 11 uur 9 min.
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10
11
12
13
14
15
16
17
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

21
0)1

JMUIRIJ.

Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
ZONDAG

Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
ZONDAG

Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag'
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag

Nieuwjaarsdag.

5 's nam. 2 uur 50
min. in den Kam.

Heil. 3 koningen.

1ste Post Epiph.
Koppermaandag.
© 's nam. 2 uur 26
min. iu'de Kreeft.

2de PostEjúphan.
H. Naam Jezus.

(J 's nam. 4 uur 16
min. in de Weegs.

3de PostEpiphan.

© 's morg. 9 u. 47
min. in d.Waterm.

ZON in den Waterman den
sten, op te 7 uur 54 minut.,
der te 4 urn.' 6 min..

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

19
dc

FEB1IU1RIJ.
Oprokkeuita.cuú).

Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag

ZON in
den, op te
• te 4 uur

4de Post Epiphan.
Maria lichtmis.
5 's morg. 5 u. 35
min. in den Stier.

Septuagesima.

©'s morg. 9 u. 36
min. in d. Leeuw.

Sexagesima.

(J 's morg'. 5 uur ?
min. in d. Schorp.

KI. Vastenavond.

Aschdag. @ 's av.
7 uur 55 min. in de
Visschen.

de Visschen, den
7 uur 4 min., on-

5fi min.
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JLeitteuKxcuú).

Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag-
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag

Gr. Vastenavond.

Quat. 3'sav. lOu.
55m. indeTwcel.
Quatertemper.
Quatertemper.
Keminiscere.

© 's morg. 3 uur
13 m. indeMaagd.
Ocnli.

((£ 's nam. 2 uur 22
min. in d. Schutter.
Laetare.

Maria boodschap.

©'smorg. 6nurl4
min. in den Kam.
Judica.

1
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3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
1,3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zatiirdag
Zondag-
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.

5 's av. 5 uur 33
min. in de Kreeft.
Palinzondag'.

Witte Donderdag.
Goede Vrijdag.
©'sav. 6u. l8m.
Paschen.
Tweede Paaschd.

(i£ 'sav. 8 u. 48 m.
Quasimogenitia.

@'sav. 5u. 12 m.
Zon eklipszisL'iiî.

ZON in den Ram, den20sten, ZON" in den Stier, den 20sten,
op en onder te 6 uur. Nïiuhtcve- op te 4 uur 57 min., onder te 7
ning. Lente begint. uur •> min.
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MEI.
ïfoloeiituuuu).

JÜOTJ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Wocnsd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Wocnsd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag

H. Phil. en Jao.

Tubil.Krnisv. J ' s
midd. 12uurl5m.
in den Leeuw.

Cantate.
© 's morg. 6 il. 30
min. in d. Schorp.

Vocem.
(J 's morg. 1 u. 50
min. in d. Waterm.

Christus hemclv.

Exaudi.
® 's morg. 5 u. 8
min. inde Tweel.

Pinkster.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Æaandag
Dingsdag

Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
"Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Dondert!.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag

2 de Pinksterdag.
^ ' s mor. 5 u. 54m.
Quatertemper.

Quatertemper.
Quatertemper.
H. Drievuldigheid

© 's nam. 4 uur 0
min.ind. Schutter.
H. Sacramentsdag

(f 's morg. 7 uur 2
min. in do Vissch

®'sav.6nurlltn
St. Jan Baptist.

H. Petr. en Paul

ZON in de Tweelingen, don ZON in d. Kreeft, den21sten,
21sten, op te 4 uur 2 minuten, op te 3 u. 38 m., ond. te 8 u. 22
onder te 7 uur 58 min. min. Langste dag. Zomerbegint.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

op
mi

JULIJ.
Jbooiiu-cuutD,

Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zatnrdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag

5 's av. 9 u. 47 m.
Maria visitatie.

H. Bonifacius.

© 's av. 11 uur 34
min. in d.Waterm.

<!£ 's nam. 1 uur 47
min. in den Ram.

H. Margaretha.

@ 's morg. 8 u. 26
min.indcnLeeuw.
H. Jacobus.
H. Anna.

5'smo. llu.27m.

ZON in d. Leeuw, den23sten,
te 4 u. 2 m., onder te 7 u. 58
n. Hondsdagen beginn. d. 19.

1
2
3
4
5
6

7
8
9

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

T

op

AUGUSTUS,
Cyoq/ófwciocuú).

Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Z'ondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag

© 's morg. 6 u. 23
min.in d.Waterm.

H. Laurentius.

(£ 'sav. 11 uur 15
min. in de Twecl.
Maria hemelvaart.

Hartjesdag.

® ' s a v . 11 uur 49
min. in de Maagd.

H. Bartholomeus.

] | 'sav. 10uur42
min. in d. Schutter.

iON in de Maagd, d. 23sten,
te 4 u. 57 m., onder te 7 u. 3
\, Hondsdagen eindigen 19.
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SEPTEMBER. OCTOBER»

o

ZON in de Weegschaal, den ZON in den Schorpioen, den
23sten, op en onder te 6 uur. 23sten, op te 7 uur 3 min., on-
Nachtevening. Herfst begint. der te 4 uur 57 min.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Dingsdag
"Woensd.
Dondcrd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Dondord.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Dondcrd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.

H.Engelen, ©'s
nam. 1 uur 40 min.
m de Visschen.
Maria geboorte.

<g 's midd. 12 u. 6
min. in de Tweel.
Kruisverheffing.

Quatertemper.

Quatertemper.
Quatertemper.
l|f|'snam.3n.57m.
H. Matheus.

5'smor.7u.50m,
H. Michael.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zatnrdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd
Vrijdag
Zaturdag

H. Franc. © 's a-v.
10 uur 30 min. in
don Ham.

H. Victor.

(f 's tnorg. 4 u. 32
min. in de Kreeft.

5§ 's morg. 8 ti. 7
min. in d. Scliorp.
Zon eklips, onzigt-
baar.

J)'snam.3u.34m.
H. Sim. en Judas.



NOVEMBER. DECEMEER.
oîcüaima&iid. w ui<te*m,<xcuú).

ZON in don Schutter, den ZON in den Steenbok, den
22sten, op te 7 uur 58 min., on- 22sten, op 8 u. 22 m., onder 3 u.
der te 4 uur 2 min. 38 m. Kortste dag. "Winter begint

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2Ï
30

Zondag
Maandag
îingsdag

Woensd.
)onderd.

Vrijdag
Zatnrdag
Zondag
Æaandag
)ingsdag

Woensd.
)onderd.

Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Æaandag
Dingsdag
Woensd.
honderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag

Alle Heiligen.
Alle Zielen.
© 's morg. 9 n. 35
min. in den Stier.

H. Willebrordus.

1. Mart. (J'smor.
0 uur 8 min. in den
Leeuw.

®'sav. 11 ttm-23
min. in d. Schorp.

5 's av. 10 uur 55
min. in de Vissch.

Eerste Advent.
H. Andreas.

1
2
3
4
5
6
/
8
9
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© 's ay. 11 uur 10
min. in den Stier.

2Adv.H.Nicolaas

Maria ontvangenis

C 's av. 9 uur 40
min. inde Maagd.

3 de Advent.

Quatertemper.

Quat. © 's nam. 1
uur 6 min. - Quat.
4de Advent.
H. Thomas.

Vastendag.
Christus geboorte.
2de Kersdag.
Ii. Joh Evang.
^ Vrijdag den 25,
's morg. 7 u. 0 m.
in den Bam.



JAARMARKTEN EN KERMISSEN

PBOvnrciE nuzsLAam.

Akkrum, 4 Augustus jaarmarkt.
Anjum, 8 Augustus j .
Anna (St.) Parochie, 26 Mei j . paardem. en beestem.
Arum, 31 Mei j .
Baard, 4 Augustus j .
Balk, 8 April j . •—-4 November b.
Ballwtt, 24 Junij j .
Beetgum, 18 October j .
Beetsterzwaag, 6 Mei j . p. en b. —• 1 Oct. j . p. b. en v.
Berlikum, 27 en 28 April j . p. en b. •—• 8 Oct. p. en b.
Bergujii, 18 Mei j . —'21 September j . p. en b.
Blesse, 19 Mei j . p. en b. — 6 October p. en b.
Boisward, 30 April b. — 24 Augustus j . •— 26 Augus-

tus p. — 29 October b.
Bozum, 24 Augustus j .
Buitenpost, 5 Augustus jr en p. •—• 5 , 12 en 19 Nov. b.
Dokkum, 11 Mei b. — 8 Junij j . •—'9 November b.
Dragten, 27 Mei j . en b. — 28 Mei p. — 28 October j .

— 29 October p.
Vrogeham, 5 Mei b. — 30 September p. en b.
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Droniijp, 1 Mei b. — 27 Junij j .
Eernsum, 16 Augustus j .
Fermerd, 14 Mei j .
Ferwoude, 7 Junij j .
Franeker, 11 Mei b. — 22 Julij j . — 20 Oelober var-

kensmarkt.— 2 , 9 en 16 November b.
Gaast, 16 Augustus j .
Gorredijk, 4 Mei j . — 26 October j .
Grouw, 15 October b.
Hallum, 5 November j .
Harig, 7 Mei j .
Ilarlingen, 29 Junij j . —11 November vark. en b.
Ileeg, 21 October j .
ïleerenveen, 25 April, 2, 9 en 16 Mei b. — 31 Mei j . —

25 Junij b. — 16 Julij b. vark. schapen en p. — 20
Aug., 17 September, 7, 14 en 21 November b.

Hemelum, 24 Mei j .
Hindelopen, 5 Mei en 22 October b.
llolluvi, 8 September j . p. en veulenm.
Holwerd, 11 en 12 September p. en b. — 13 Sept. ].
Iluins, 9 Augustus j .
Iluizum, î Junij j .
Hijlaard, 17 Augustus j .
Jacobi (St.) Parochie, 26 Julij j .
Johannisga (St.) 1 Junij j .
Jorwerd, 20 September j .
Joure, 14 Mei j . en ieder maandag in Mei b. — 24 Sept.

b. •— 25 Septemb. p. •—• ieder maandag in October en
November p. b. en vaikensm.
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Kimswerd, O Augustus j .
Kottum, 8 en 9 April j . en p. — 27 April veem. —• 2 ,

9 en 16 November b.
Koudum, 2 Junij j . -—• 10 Mei p. — 24 Oct. veem.
Kubaard, 1 Junij j .
Langweer, 27 Augustus j .
Leeuwarden, 28 en29 April p.—-8 Julijj. — 10 Sept. p.
Lemmer, 22 April b. — 22 Junij j . — 21 Oct. b.
Lioessens, 9 December j .
Lippenhuizen, 25 Mei j . en b. — 6 October b.
Makkinga, 5 Mei en 19 September b.
Makkum, 7 Junij j .
Mantgum, 3 Augustus j .
Marssum, 5 Mei b. — 13 September j .
Menaldum, 8 Augustus j .
Midlum, 14 April j .
Minnertsga, 4 September j .
Molkwerum, 14 April j .
Munnekeburen, 20 November b.
Ares,31Meij.
Nes en Ballum, 24 Junij j .
Mkolaasga,($t.) 7 Junij j .
Noordwolde, 26 Augustus j . en p.
Oldeberkoop, 22 Mei j . en 2 September b. en p.
Oldeboorn, 7 Junij j .
Oldemirdum, 11 April en 21 Junij j .
Ooslerbierum, 30 Junij j .
Oosterlütens, 1 September j .
Oostermeer, 22 Junij j . — 28 September b= en p.
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Ooslerwierum, i l en 12 Junij p.
Oosterwolde, 12 Mei en 31 Augustus b.
Oosterzee, 22 Junij p.
Ootmarsum, 9 December j .
Oude Bildtzijl, 2 Augustus j .
Oude Schoot, 10 April en 1 Junij p. b.
Parrega, 31 Mei j .
Pingjum, 10 Mei j .
Poppingawier, 27 September j .
Raumerd, 2 September j .
Rien, 28 en 29 Augustus p.
Rinsumageest, 4 September j .
Roordahuizen, 7 September j .
Rottevalle, 13 Mei j . en b.
Schiermonnikoog, 31 Mei j .
Sloten, 17 September j .
Slijkenburg, 13 April j .
Smek, 5 Mei b. <— 11 Augustus j . —• 27 Oclober b.
Sondel, 26 Julij j .
Stavoren, 5 October j .
Steggerden, 23 April j . p. en b. — 20 Aug. j . p. b.
Stîens, 6 Mei j . p. en b.
Swhuteterveen, 19 Mei en 21 October ].
Surig, 5 April j .
Terhorne, 27 Augustus j .
Ternaard, 24 Augustus j .
Tjum,2 Mei b.
Tjummafum, 2 Junij j .
Vemwouden, 11 Mei en 26 October j .
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Vrouwmlnmrt, 16 Augustus b*
Warns, 24 Junij j .
Warrega, 1 Jnr.ij j .
Weidv^«, 15 Augustus j .
ïïierum, 29 Junij j . ,
Wildemarht, 2 Mei b. — 9 Mei p. — 20 Aug. j . on b.
Winsmn, 31 Mei en 1 Junij j .
Wirdum, 11 Augustus j .
Witviarsum, 5 Mei b. •—-2 Augustus j .
Wolvega, 13 Meij. — 17 Sept. j . en p.— 15 October b.
Wommels, 31 Augustus j .
Worltum, 8 Mei b. — 8 September p.
Woudsend, 14 October j .
Wijckel, 1 Junij j .
Ulst, 1 Junij en 24 October j .

O R D E
VAN HET

AFVAnElT DEK. TB.EKSCKUITE1T.

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
morgens te 4 ure.

Van Harüngen naar Leeuwarden, des morgens te 4
on 9 en des namiddags te 1 en 4 ure.
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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
morgens te 9 ure; doch des donderdags namiddags ook
te 4 ure en des vrijdags morgens te 3 ure.

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

Van Franeker naar Leeuwarden, van den 1 April tot
den 1 December des morgens te 5 en 8 uur, des voor-
middags te 11 en des namiddags te 5 ure; bovendien
des vrijdags morgens te 4 ure een extra schip en als-
dan 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
narnidd. te 4 ure; en des vrijdags morgens ook te 5 ure.

Van Leeuwarden naar Sneek, des morgens te 4 en
9 , des namiddags te 1 en 4 ure. Van den 1 December
tot den 1 Maart des morgens te 9, des namiddags te 4
en des dingsdags morgens te 4 ure. De vijf koemarkt-
dagen, beginnende met den laatsten dingsdag in Oc-
tober, des morgens te 3 ure.
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Van Sneek naar Leeuwarden, des morgens te 4 en
9, des middags te 12 en des namiddags te 4 ure. Van
den 1 December tot den î 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 Ilarlingen, 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 winter-
maanden des morgens te 7 en 9 , des middags te 12,
des namiddags te 2 en des avonds te 5 ure, en des maan-
dags namiddags te 1 in plaats van te 12 ure.

Van Ilarlingen naar Franeker, des morgens te 9, des
namiddags te 1, 4 en des avonds te 7 ure, en des maan-
dags morgens te 7 ure; in de wintermaanden des na-
middags te 1 en des avonds te 5 ure, en des maandags
morgens te 8 in plaats van te 7 ure.

Van Ilarlingen naar Dokkum, zaturd. morg. te 9 ure.
Van Dokkum naar Ilarlingen, vrijd. morgens te 8 ure.
Van Bolsward naar Workum, des morgens te 6 en

9, des vrijdags te 8 en des zaturdags te 5 ure; in No-
vember 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 Workum naar Bolsward, des namiddags te 1 en
des avonds te 6 ure; van den 1 November tot den 1 De-
cember des namiddags te 1 en des avonds te 5 ure; van
den 1 December tot den 28 Februarij des namiddags te
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î en vrijdags bovendien des avonds te 5 ure, alsmede
het geheele jaar des morgens te 6 en 10; doch des don-
derdags te 6 en 8 ure.

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

Van Leeuwarden naar Ilallum, maandags, dingsdags,
woensdags en zaturdags, namiddags te 3 en vrijdags
namiddags te 2 en 4 ure.

Van Ilallum naar Leeuwarden, des maandags, dings-
dags , woensdags en zaturdags morgens ten 7, en des
vrijdags morgens te 5 en 7 ure; des donderdags mor-
gens te 9 ure.

Van Leeuwarden naar Dokkum, 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 Dokkum 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 ge-
heele jaar door des morgens om 5 en vrijdags 4 en 6 ure.

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

Van Kollum naar Dokkum, het geheele jaar (uitge-
zonderd zondags) des morgens te 9 en des nademiddags
te 1 ure.

Van Dokkum naar Btrobos, in Maart des morgens te
5 en 9, en des namiddags te 1 ure; van den 1 April tot
den 1 September des morgens te 5 en 8, en des namid-
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dags te 1 ure; van den 1 September tot den 1 November
des morgens te 5 en 9, en des namiddags te 1 ure;
van den 1 November tot den 1 Maart des morgens te 9
en des nademiddags te 1 ure.

Van Strobos naar Dohkum, in Maart des morgens te
10, des middags te 12 en des avonds te 5 ure: van den
1 April tot den 1 'September des morgens te 8, des mid
dags te 12 en des avonds te 5 ure; van den 1 September
tot den laatsten October des morgens te î 0, des mid-
dags 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
Groningen 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 morgens te 4 en 8, des middags te 12 en
des namiddags te 4 ure; van den 1 April tot den 1 Sep-
tember 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 ure; in November des morgens te 8, des middags
te 12 en des namiddags te 4 ure; van den 1 December
tot den 15 Februarij des morgens te 8 en des middags
te 12 ure.



HET AFVAREN DER VOORNAAMSTE

VEER- EN VRACHTSCHEPEN.

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

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

woensdag en zaturdag; van St. Nikolaas tot St. Pieter
alleen Zaturdags.

Anjum bij de Hoeksterpoort, A 59, vrijdag 11 uur.
Anna Parochie (St.) op de Kelders, H 29, vrijdag 1 !/2 u.
Appelscha op de Tuinen, B 84, donderdag 12 uur.
Augustinusga op de Tuinen, A 248, vrijdag 12 uur.
Augsbuur met Kollum.
Baard bij de Deinumer Zuipmarkt, F 25, vrijdag 2 uur.
Bakkeveen op de Tuinen, A 243, vrijdag 12 uur.
Balk over de Kelders, C 15, vrijdag 11 uur.
Barllehiem bij de dubbele Pijp, K 3 , vrijdag 2 uur.
Beers op de breedzijde van de Nieuwestad, E 27, vrijdag

2 uur.
Beetgtim op de Deinumer Zuipmarkt, F 21, vrijdag 2 u*
B eet gitnier molen op de breedzijde van de Nieuwestad,

E 42, vrijdag 1 uur.
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Beetsterzwaag op het Vliet, L 59, vrijdag 11 Va uur.
Bergîim op de Tuinen, A 256, dingsdag en vrijdag 12 u,
Bergmner Nieuwsiad op de Tuinen, A 253, vrijdag 12 u.
Bèrlikum bij de Wæze, G 283, dingsd. te 1 en vrijd. 2 u.
Birdaard bij de Waag, vrijdag 1 Vá uur.
Birdaard aan de Wanswerderzijde bij de Waag, vrijdag

1 uur.
Blessum op de Vleeschmarkt, F 17, vrijdag 2 uur.
Blija bij de Amelandspijp, K 9, vrijdag 1 uur.
Boornbergum met Smallenie.
Bozum op de breedzijde van de Nieuwestad, E ï î , vrij-

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

dag 2 uur.
Brantgum bij de Hoeksterpoort, K 173, vrijdag 12 uur.
Britswerd op de Vleeschmarkt, F 2 , vrijdag 12 uur.
Brlts'u/iii op de Vleeschmarkt, F 5, vrijdag 1 uur.
Buitenpost bij de Sacramentsstraat, K 18, vrijdag 12 u.
BuTum aan de Nieuwe Kaai bij de Tuinsterpoort, vrijdag

12 uur.
Dantmnawoude bij de dubbele Pijp, A 78, vrijdag 12 u.
Deersum bij de Deinumer Zuipmarkt, F 27, vrijdag 1 u.
Deinum op de breedzijde van de Nieuwestad, E 31, vrij-

dag 2 uur.
Donkerbroek met Appelscha.
Dragten op de Tuinen, B 67, dingsdag 11 en vrijdag

12 uur.
Driesum aan de dubbele Pijp, A 67, vrijdag 12 uur.
Droge/tam voor de Sacramentsstraat, I 332, vrijdag 12 u.
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Dronrijp op de Nieuwestad, E 73 en 74, dingsdag 1 uur
. en vrijdag 1 en 3 uur.

Ee bij de Hoeksterpoort, K 179, vrijdag 1 uur.
Èernsnm op het Vliet, L 57, vrijdag 12 uur.
Eestrum bij de Meervischbanken, ï 339, vrijdag 12 uur.
Egum met Idaard.
Elslo in et Gorredijk.
Engelum op de Nieuwestad, E 2 0 , vrijdag 1 uur.
Evgwienim tusschen de dubbele Pijp en Hoeksterpoort,

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

goederen kunnen met LJlst verzonden worden.
Ferwerd bij de dubbele Pijp, A 7 2 , dingsdag 12 en vrij-

dag 1 uur.
Finhum bij de Amelandspijp, K 10, vrijdag'12 uur.
Follegaasterhrvg met Lemmer,
Fravjeburen met Engelum.
Garijp op de Tuinen, A 244, vrijdag 1 uur.
Genum over de Kelders, C 1 î , vrijdag 2 uur.
Giekerk op de Nieuweburen, K 184, vrijdag 1 unr.
Gorredijk op de Tuinen, A 199, dingsd. 11 en vrijd. 12 u.
Groninger Opeinde met Surfcuisterveen.
Groningen aan de nieuwe Kaai bij de Tuinsterpoort, za-

turdag 12 uur.
Grouw op de Tuinen, B 88 , woensdag en vrijdag 1 uur.
Ilallumer-heereweg en flallumer-hoek bij de Viscînnarkt,

B 12, vrijdag 12 uur.
Ilaniutn en Hantumhuizen tussehen de dubbele Pijp en

Hoeksterpoort, K 177, vrijdag 12 uur.
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Ilardegarijp bij de Vischmarkt, A 266, vrijdag 12 uur.
Hitëkerltorne met Joure.
Ilaulerwijk met Bakkeveen.
Ileeg op de Waeze, C 274, vrijdag 11 uur.
Ileerenveen op de Tuinen, maandag 10, en dingsdag,

donderdag en vrijdag 12 uur.
Honimerts met Ileeg.
Huis ter Noord bij de Meelbrug, A 258, vrijdag 12 uur.
Ilijlaard op de Nieuwestad, E 18, vrijdag 2 uur.
Ilindelopen met Stavoren op de Tweebaksmarkt, C 67,

vrijdag 12 uur.
Ilolwerd bij de dubbele Pijp, K 6, dingsdag en vrijdag

12 uur.
Ilogebeintum bij de dubbele Pijp, A 70, vrijdag î uur.
Hoornbrug met Dronrijp.
Huins op de Nieuwestad, E 31, vrijdag 2 uur.
Ilijuni over de Koornmarkt, B 14, vrijdag 12 uur.
ldaard op de Wæze, D 43, vrijdag î uur.
Idskenhuizen met Langweer.
Ieslum met Genum.
Jacobi Parochie (St.) op de Kelders, H 35, vrijdag! uur
Janujii met Genum.
Jansga (St.) met Ileerenveen.
JeUum op de Nieuwestad, E 47, vrijdag 2 uur.
Jelsum bij de Tontjepijp, G 2 , vrijdag 12 uur.
Jorwerd op de Nieuwestad, E 35, vrijdag 3 uur.
Joure op de Tuinen, B 85, dingsdag 11 en vrijdag 12 uur:

van den 6 December tot den 5 Maart alleen vrijdags.
Jousenburen bij de Brol, B 27, vrijdag 1 uur.
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Jouswier met Metzlawier.
Jutrijp met Oosterzee.
Kampen, Deventer en Zutphennu en dan.
Knijpe met üeerenveen.
Kollwin bij de Vischmarkt, I 338, vrijdag 12 uur.
Kollumerzwaag met Westeinde.
Kooien en Kootstertitte met Droge/tam.
Kornjum op de Kelders, H 33, vrijdag 12 uur.
Kortehem met Ilindelopen.
Korte- en Langezwaag met Gorredijh.
Koudum met Ilindelopen.
Langweer bij de Paardepijp, D 48, vrijdag 11 uur.
£e$e bij de Vischmarkt, 1 3, vrijdag 12 uur.
Lemmer op de Nieuwestad voor hel veerhuis, dingsdag

morgen 9 en vrijdag avond 9 uur, van den 12 Novem-
ber tot den 12 Februarij alleen vrijdags.

Lichtaard met Blija.
Lioessens bij de Hoeksterpoort, vrijdag 11 uur.
Lippenkuizen met Gorredijh.
Lucens met Minnerisga.
Lutlcéwolde met Kolliim.
Luthewieruin met Uien.
Makkinga met Appelscha of Gorredijk.
Maklmmhi] 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 I uur.
Marrumer lleereioeg over de Kelders, B 28, vrijdag 1 u.
Marssum op de Nieuwcst., E 49, woensd. ï en vrijd. 2 u.
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Mmaldum op de Niemvestad, E 3 3 , dingsdag 1 en vrij-
dag 1 Vá uur.

Metzlawier bij de Hoeksterpoort, K 176, vrijdag l î uur.
Mildam met Heerenveen.
Minnertsga bij de Brol, C 17, vrijdag 12 uur.
Morra bij de Hoeksterpoort, A 6 5 , vrijdag 11 uur. •
Munnekezijl met Burum.

Murmerwoude met Akkerwoude.
Nes en Terhorne met Akkrum.
Mcolaasga (St.) met Langweer.

Nieuwe Bildtdijk bij de Koornmarkt, I 10, vrijdag 12 u.
Nieuwe Bildlzijl hij de Koornmarkt, 1 4, vrijdag 12 uur.
Noordwolde met Gorredijk.
Noordend bij Wijtgaard op de Wæze, D 4 4 , vrijdag 1 u.
Nijkerk bij de Hoeksterpoort, A l l , vrijdag 11 uur.
Nijewier bij de Hoeksterpoort, niet geregeld.
Oenkerk bij de Meelbrug, A 260, dingsdag 12 en vrij-

dag 1 uur.
Oldeberkoop met Gorredijk.
Oldeboorn op de Tuinen, B 81 , vrijdag 12 uur.
Olterterp met SmaMenie.
Ontank met Bartlehiem.
Oosterend op de Vleeschmarkt, F 1 0 , vrijdag 3 uur.
OosterUttens op de Deinumer Zuipmarkt, F 24 , vrijdag

1 uur; van December tot Maart, wanneer er geen
Bolswarder schip vaart, 4 uur.

Oostermeer op de Tuinen, A 245 , vrijdag 12 uur.
Oosterwierum op de Nieuwestad, E 12, vrijdag 1 '/2 uur.
Oosterwolde met Appelscha of Gorredijk.
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Oosterzee op het Noordvliet, M 5, vrijdag 12 uur.
Opeinde op het Noordvliet, M 3 , vrijdag 12 uur.
Oudega in Smattingerland op de Tuinen, B 73, vrijdag

12 uur.
Oude- en Nieuw e-Ilaske met Heerenveen.
Oude Bildidijk onder St.Anna over de Koornmarkt B 17,

vrijdag 12 uur.
Oude Bildtzijl bij de Koornmarkt, B 5, vrijdag î2 uur.
Oudkerk bij de Amelandspijp, A 80, dingsdag 12 en vrij-

dag 2 uur.
Oudwoude met Huis ter Noord.
Parrega met Workum.
Pietersbierum met SexMerum.
Poppingawier op de Vleeschmarkt bij de Langepijp, F 7,

vrijdag 1 uur.
Raard in Westdongeradeel op de Nieuweburen, K184,

vrijdag 2 uur.
Baard of Rauwer'd over de Waag, G i l , vrijdag 1 uur.
Rien op de Vleeschmarkt, F 12, vrijdag 1 uur.
Rinsumageest bij de Amelandspijp, K 13, dingsdag en

vrijdag 2 uur.
Roodlcerk op de Nieuwebnren, K 197, vrijdag 1 uur.
Roordahuizum, op de Wæze, D 42, vrijdag 1 uur.
Rotterdam op de Grachtswal, maandags; neemt mede

naar Haarlem, Leijden,'s Hage, Delft, Gouda, Dor-
drecht, Schiedam, enz.

Rottevatte op de Tuinen, A 220, vrijdag 12 uur.
Rfyperkerk op de Nieuweburen, K 1,86, vrijdag 1 uur,
Sc/iarnegouhim met Sneek.
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Schoot met iïeerenveen.
SexMerum op Groot Schavenek, E 86, vrijd. nam. 2 uur.
Sloten over de Kelders, C 14, vrijdag 11 uur.
Smallenie op de Tuinen, B 65, dingsdag en vrijdag 12 u.
Stavoren met IRndeloopen.
Stiens bij de Amelandspijp, K i l , dingsdag en vrijd. 2 u.
Strobos op het Vliet, L 61, vrijdag 12 ucr.
Suameer op de Tuinen bij de Meelbrug, A 255, vrijdag

12 uur.
Suawoude op de Turfmarkt, B 63, vrijdag 1 uur.
Surhuislerveen op de Tuinen, A 251, vrijdag 12 uur.
Surhuizum met Augustinusga.
Swichum op de Wæze, D 44, vrijdag 2 uur.
Taekezijl 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.
Tietjerk met Hardegarijp.
üjerkgaast met Sloten.
Tjummanim bij de Dueomartenapijp, E 50, vrijdag 1 u.
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 Bakkeveen.
Valom bij de Mjelbrug, A 259, vrijdag 12 uur.
Veenklooster met Huis ter Noord.
Veenwouden bij de Amelandspijp, A 90, vrijdag 12 uur.
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Veenwoiidsterwal bij de Ameiandspijp, A 91, vrijd. 12 u.
Visvliet met Burum.
Vrouwenbuurt over de Koornmarkt, I 8, vrijdag 12 uur.
Waaxens met Ilolwerd.
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 u.
Welle met Heerenveen.
Westergeesi met Huis ter Noord.
Westeinde bij de Ameiandspijp, K 16, vrijdag 12 uur.
Wier op de Deinumer Zuipmarkt, F 29, vrijdag 3 uur.
Wierum tusschen de Vischmarkt en Âmelandspijp, A 263,

vrijdag 12 uur.
Wlnsum op de Nieuwestad, E 22, vrijdag 2 uur.
Wirdum op de Wæze, G 25, vrijdag I uur.
Wolvega op de Wæze, D 40, vrijdag î 1 uur.
Wommels tp de Deinumer Zuipmarkt, F 22, vrijdag 3 u.
Workum bij de Kettingbrug, G 4 , vrijdag 12 uur.
Woudsend bij de Brol, G 22, vrijdag 11 uur.
Wijckel met Sloten.
Wijns met Bartlehimt,
Wij†gaard op ae Wæze, D 41, vrijdag 1 uur.
Ulst bij de Langepijp, G 13, vrijdag 3 uur.
Zaandam, bij de Tuinsterpoort, niet geregeld.
Zuidhoek onder Vrouwenbuurt bij de Vischmarkt, B 22,

vrijdag 12 uur.
Zwartteen, met Groningen.
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Zwolle aan de Nieuwe Kaai bij de Tuinsterpoort, vrijdag
2 uur, alleen van den 1 April tot den 6 December.

Van Sneele op
Amsterdam buiten het Hoogend, dingsdags, donderdags

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

Akkrum op het Kleinzand, dingsdags 2 uur.
Anna Parochie (St.) op het Grootzand, dingsdags.
Bakhuizen op het Hoogend, dingsdags.
Balk op het Grootzand, dingsdags 3 en vrijdags 1 uur.
Berlihum op het Grootzand, dingsdags.
Bolsward op het Hoogend, dagelijks behalve zondags,

's morg. 7 en namidd. 2 u., en donderdags morg. 5 u.
Bozuni op de Pol, dingsdags.
Britswerd op het Grootzand, dingsdags,
Deerzum op het Achterom, dingsdags.
Dokkurn op het Achterom, woensdags morgens vroeg.
Drachten op het Kleinzand, dingsdags 12 uur.
Echten op het Achterom, dingsdags 12 uur.
Enkhuizen op het Hoogend, dingsdags middags 3 uur.
Franeker op de Pol, dagelijks 11 uur, jehalve zondags.
Gaastmeer op het Hoogend, dingsdags.
Gorredijk op het Kleinzand, dingsdags 12 uur.
Groningen buiten het Hoogend, dingsd. en vrijd. 12 u.
Grouw op het Kleinzand, dingsdags 1 uur.
Harlingen op de Pol, dagelijks 11 uur, behalve zondags.
Heeg op het Grootzand, dingsdags 3 en zaturdags 1 uur.
Heerenveen op hel Kleinz., dingsd. 12 en vrijd. 12 en 1 u.
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ikmdum op het Hoogend, dingsdags 12 uur.
IHndelopen opliet Grootzand, dingsdags 12 uur.
lmsuvi op bet Kleinzand, dingsdags 2 uur.
ltens op de Pol, dingsdags.
•lorwerd op het Grootzand, dingsdags.
Joure op het Kleinzand, 's morgens 8 en namidd. 1 Vá u.
Jutrijp en Hommerts op de kleine Palen, dingsdags.
Kouduin op het Grootzand, dingsdags 12 uur.
Kubaard op het Grootzand, dingsdags.
Kuinder en Blokzijl op het Hoogend, dingsdags 12 uur.
Langweer op het Hoogend, dingsdags 3 en vrijd. 1 uur.
Lemmer op het Hoogend, dagelijks behalve zondags,

's morgens 10 uur, dingsdags 11 uur; van den 12
Nov. tot den 12 Febr. dingsdags, donderd. en zaturd.

Makkum op het Grootzand, dingsdags en vrijdags 11 u.
Mant gum op het Achterom, dingsdags.
Meppel op het Achterom, dingsdags 12 uur.
Noordwolde op het Achterom, dingsdags 12 uur.
Nyland np het Kleinzand, dingsdags.
Oldeboorn op het Kleinzand, dingsdags 1 uur.
Oldemarkt op het Achterom, dingsdags 2 uur.
Oosterënd op de Pol, dingsdags.
Uosterlittens op het Kleinzand, dingsdags.
Oosterwierum op de Pol, dingsdags.
Oosterzee op het Achterom, dingsdags 12 uur.
Oudega op het Grootzand, dingsdags.
Oudega over de. Meer op het Hoogend, dingsdags.
Pekela buiten het Hoogend, woensdags en zaturdags

avonds 10 uur.
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Poppingaicier op het Kleinzand, dingsdags.
lîaauwerd op het Kleinzand, dingsdags 2 uur.
Uien op de Pol, dingsdags.
lloordahuizen op het Kleinzand, dingsdags 1 uur.
Rotterdam, door Haarlem, Leyden en Gouda op het

Hoogend, van 8 Febr. tot 6 Dec. woensd. midd. 12 u.
Schart o^ het Hoogend, dingsdags 12 uur.
Sloten op het Grootzand, dingsdags 3 en zaturdags 1 uur.
Spannum op het Achterom, dingsdags.
Stavoren op het Hoogend, dingsdags 11, zaturd, 9 uur.
Steenwijk op het Achterom, dingsdags 12 uur.
Ter/wrne op het Kleinzand, dingsdags.
Tersool op het Kleinzand, dingsdags.
Warns op het Hoogend, dingsdags 12 uur.
Wieuwerd op het Kleinzand, dingsdags.
Wolvega op het Achterom, dingsdags 12 uur.
Wommels op het Kleinzand, dingsdags.
Workum op het Grootzand, dingsdags en vrijdags 12

uur; van 5 December tot î Maart alleen dingsdags.
Woudsend op het Grootzand, dingsd. 2 en vrijd. 1 uur.
Ylst op het Hoogend, dagel. des nam. 2 uur, beh. zond.
Zwol buiten het Hoogend, woensdags morgens 10 uur.

Van Bolsward op
Joure alle morg. 8, neemt vrijd. mede naar Heerenveen.
Lemmer vrijdag morgens te 10 uur.
Makkum alle morgens te 8 en namiddags te 2 uur.

Van Dokkum op
Amsterdam vrijd., enterug woensd. telkens om de 14 dag.
Sneek donderdag namiddag 4 uur.
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Van Franeker op
iSneek alle morgens 11 uur, behalve zondags.

Van Ilarlingen 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 den 1 Januarij tot den 1 April alle morgens 9 uur.
„ „ 1 tot den 16 April 6 uur.
,, „ 16 April tot den 1 Mei 5 V-z uur.
„ „ 1 tot den 16 Mei 5 uur.
„ „ 16 Mei tot den 1 Junij 4 Va uur.
„ „ 1 Junij tot den 1 Augustus 4 uur.
„ „ 1 tot den 16 Augustus 4 Va uur.
„ „ 1 6 Augustus tot den 1 September 5 uur.
„ „ 1 tot den 16 September öVá uur.
„ „ 1 6 September tot den 1 Oclober 6 uur.
„ „ 1 October tot den î Januarij 9 uur.

Bolsward maandags, woensdags en zaturdags 11 uur.
Groningen om de 14 dagen, donderdags middags 12 uur.
Makkwn woensdags 12 en zaturdags 11 uur.
Workum woensdags 11 uur.
Achlum, woensdags 1 uur.
Arum woensdags 1 uur.
Kimswerd woensdags 1 uur.
Minnertsga woensdags 1 uur.
OosterMerum woensdags 1 uur.
I'ietersMeruni woensdags 1 uur.
Pingjuvi woensdags 1 uur.
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SexMeram woensdags 1 uur.
Tjummarwni. woensdags 1 uur.

Van Ileerenveen op
Amsterdam vrijdags 4 uur.
Groningen zaturdags î 2 uur.
Leeuwarden maandags en donderdags Ô uur, dingsdags

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

Van Ilindelopen op
Amsterdam vrijdags morgens 9 uur en terug maand. av.

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 zatur-
dags , terstond na de aankomst van den beurtman op
Amsterdam; doch van den 12 November tot den 12
Februarij zondags niet.

WorkvM dingsdags te 10 uur.
Van Stavoren op

Amsterdam vrijdags morgens te 9 uur en terug maan-
dags avonds.

Van Workum op
Enkhuizen en Amsterdam dingsdags, vrijdags en zatur-

dags 9 uur; doch van den 4 December tot den 1
Maart alleen vrijdags morgens 9 uur.
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Leeuwarden donderdags morgens 6 uur.
Balk vrijdags namiddags 2 uur en van Balk op Wovkmn

vrijdags morgens 4 uur.
Ilindelopen dingsdags, donderdags en zaturdags des

morgens 8 uur en van Ilindelopen op Workum maan-
dags, woensdags en vrijdags morgens.

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

Kouêum 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 donderdags middags 12 uur; van

den 4 December tot den 1 Maart alleen maandags.
Gaast vrijdags voormiddags
ïïemelum ' „
Nolkwerum „
Warm „

STOOMVAART

van Harlingen naar Amsterdam.

F R I S O.

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

Van Amsterdam dingsdags, donderdags en zaturdags.
De Barge, in correspondentie met de Stoomboot,
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vertrekt een uur na de aankomst der Boot van Ilmiwgen
naar Leeuwarden en des morgens 4 uur terug.

Van de Lemmer op Sneek en Strobos,

in correspondentie met de Ijzeren Barge op Groningen.

Lt. ADMIBAAL TJERK HIDDES.

Van de Lemmer dingsdags, donderdags en zatnrdags
's morgens te 7 ure.

Van Strobos woensdags, vrijdags en zondags 's mor-
gens te 9 ure.

FOST^AUTOOE. TE LEEffWABDEIT.

Het Kantoor in de Pijlsteeg 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 41A en des avonds van 1V-i 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, Over-
ijssel, Gelderland, Groningen en Oostoriesland, gelijk
mede naar buitenlands, aan geene gedwongene franke-
ring onderhevig, wordt voor de laatsfemaal geledigd
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des avonds te 9% ure, en de Brievenbus geplaatst voor
het huis van Burgerlijk en Militair arrest, des namiddags
te 4 en des avonds te 9 ure; de brieven voor ÏÏarlingen
en Franeker moeten niet later dan des avonds 5 uren in
de Brievenbus aan het Kantoor bezorgd worden.

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

Uren van aankomst en vertrek der verschillende
Posten.

De Hollandsche Post komt te Leeuwarden des avonds
te 4% uur aan, en vertrekt van daar des avonds ten 10
ure, Irnsum ten 11% ure des avonds passerende, en te
Ileerenveen ten 1 ure des morgens aankomende, van
waar dezelve ten 1V* ure verder gaat.

Van Leeuwarden naar Groningen ten 10 Vi ure des
avonds, en aankomst ten 5Vi ure des morgens; van
Groningen naar Leeuwarden ten 11 ure des morgens
en aankomst ten 4Vá des avonds.

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

Van Leeuwarden naar Ilarlingen ten 51/* ure des
avonds, passerende Franeker ten 6 ure 55 minuten, en
aankomende te Ilarlingen ten 7% ure; van Ilarlingen
naar Leeuwarden ten 6V2 ure des avonds, passerende
ten 7 ure 20 minuten Franeker, en arriverende ten
9 ure te Leeuwarden.
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Van Ilarlingen naar Makkuin ten 5 ure des morgens,
en aankomst ten 8 ure; van Malckum naar Ilarlingen
des namiddags ten 3 ure, en aankomst ten 6 ure.

Van Irmum naar Sneek, komende van Holland, ten
3V-2 ure des namiddags en aankomst ten 5% uur.

Van Sneek naar Irnsuin, en van daar naar lieerenveen,
Overijssel, Utrecht, Holland enz., ten 83/4 ure 's avonds.

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

Van Sneek naar Bolsward ten.3'/2 ure des morgens,
en aankomst ten 6 ure, van Bolsward naar Sneek ten 2
ure des namiddags, en aankomst ten 4Vs ure.

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

Van Ileerenveen naar de Gorredijk ten 4 ure des mor-
gens , en aankomst ten 7 ure; van Gorredijk naar Ilee-
renveen ten IOV2 ure des morgens, en aankomst ten IV2
ure des namiddags.

Van Ileerenveen naar 7 Huis Ier Heide ten 1V2 ure des
morgens, en aankomst ten 4/4 ure; van 't Huis ter Heide
naar Heerenveen ten IOV2 ure des morgens, en aan-
komst ten 1V-2 ure des namiddags.

Van H Huis ter Heide naar de Lemmer ten 4V. ure
des morgens, en aankomst ten 6V2 ure; van de Lemmer
naar H Huis ter Heide ten 8V2 ure des morgens, en aan-
komstten 10 V-i ure.
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Bijzondere Bepalingen.

1". Het is verboden, Goud of Zilver in de brieven te
sluiten; echter neemt het Postkantoor Gouden en Zilve-
ren 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 be-
taling van 1 cent, Tijdwerken en gedrukte vellen à 2
centen per vel, onder kruisbanden, in het Koningrijk
verzonden worden.

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

Engeland, 60 centen.
Spanje, Portugal, 95 centen.
Denemarfien, Zweden, Noorwegen, 50 centen.
Oostenrijk, Turkije, 50 centen.

* Oostenrijks Italië, aan deze zijde van de rivier de Po,
55 centen.

Italië, aan gene zijde van de Po, 80 centen.
4°. De aangeteekende brieven en geldartikelen moe-

ten door de geadresseerden, op gegeven berigt, in per-
soon 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 eenige civiele of militaire Autoriteiten geadres-
seerd zijn.
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6°. Van de aangeleekende brieven (welke met 2 of
3 cachetten verzegeld moeten zijn) zal de dubbele port
betaald moeten worden.

7°. Diegenen, welke eenig onderrigt verlangen of
reclames ten aanzien van de dienst mogten hebben,
kunnen zich vervoegen aan het kantoor; dewijl de Di-
rectie trachten zal, het publiek in alles Ie voldoen en de
geregelde correspondentie zoo veel mogelijk te bevor-
deren.

HET VERTREKKEN DER

EILIGE1TOES, VHACHTWAGEïTS E2T

POSTBODEN.

Van Leeuwarden op Zwol alle dagen; rijdt af voor
het Logement de nieuwe Boelen, bij L. Beugelaar,
des morgens half 9 uur.

Van Leeuwarden naar Groningen, van den 1 April tot
1 October bij E. van der Wal, in den Posthoorn, 's na-
middags half 4 uur; van den 1 October tot den 1 April
's morgens 9 uur.

Van Groningen op Leeuwarden, van den 1 April tot
1 October bij M. E. van Dijk, in de Zwaan, 's namid-
dags 3 uur; van den 1 October tot den 1 April 's morgens
half 9 uur.
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Van Leeuwarden op Earlingen woensdags morgens
ten half 8 ure bij E. v an d er WaI, in den Posthoorn.

Van Ilarlingen op Leeuwarden woensdag namiddags
2 uur bij Alle de Boer, in het logement het Wapen
van Ilarlingen, bij de Franeker poort.

Van Leeuwarden op Sneek dingsdags morgens 7 uur,
bij E. van der Wal, in den Posthoorn.

Van Sneek op Leeuwarden dingsdags namiddags 3
uur, bij G. de Ruiter bij de Oosterpoort. Vracht/"1.

Van Leeuwarden op Heerenveen dingsdags en vrijdags
namiddags 4 uur. '

Van IIeere?ivee?io\> Leeuwarden dingsdags en vrijdags
morgens half 6 uur.

Van Leeuwarden op de Joure vrijdags namidd. 3 uur.
Van de Joure op Leeuwarden vrijdags morgens half

fl uur.
Van Leeuwarden over Beetgum op St. Anna, maan-

dag , woensdag en vrijdag; rijdt af voor 't Kleine Wa-
gentje bij de voorm. Vrouwenpoort, namiddags 2 uur.

Van Ilarlingen op Groningen een uur na de aankomst
der stoomboot Friso.

Van Groningen op Ilarlingen, dingsdag, donderdag
en zaturdag 's avonds 11 uur.

Van de Lemmer over Sneek en Leeuwarden tot Gro-
ningen , (zoodra de nieuwe straatweg van de Lemmer
tot Sneek klaar is) van den 1 April tot den 1 October,
in correspondentie met den Beurtman van Amsterdam,
van de Lemmer maandags, woensdags en vrijdags een
half uur na de aankomst van den Beurtman.
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Van Groningen naar de Lemmer over Leeuwarden en
Sneelc, dingsdags, donderdags en zaturdags morgens
8 uur; aankomst op de Lemjiier een half uur vóór het
vertrek van den Beurtman; ondernemer E. van de r
Wal , logementhouder in den Posthoorn te Leeuwarden.

POSTBODES1 VAÏT LEEUW A-IEEHV

Voor de Grietenij JBaarderadeeL

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

Voor TietjerJcsteradeel.
Naar Ilardegarijp, Bergum, Suameer en Garijpàes

middags 1 uur, bij den bakker Frantzen op de Tuinen,
door de Berguiner Schippers.

Naar Bergum, des morgens 8 uur, bij den kastelein
Zij Is tra bij de Hoeksterpoort.

Voor 't Bildt.

Zondags en donderdags 7 en dingsdags, donderdags
en zaturdags 8 uur, in 't Kleine Wagentje bij deVrou-
wenpoort.

Voor Leeuwarderadeel
Naar Jelsum, Cornjum, Britsum, Stiens, Finkumen

Oude Leije, alle dagen, des namiddags 2 uur, in 't Kleine
Wagentje bij de Vrouwenpoort. Neemt, bij gesloten
water, ook vrachtgoederen mede.
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Voor Menaldumadeel.

Etigelum, Beetgumermolen, Beetgum, Dijksterhuizen
en Marsswm, dingsdags en vrijdags 2 uur, in 't Kleine
Wagentje bij de Vrouwenpoort.

Van Dokkum naar

Bornwerd, Foudgum, Brantgum, Waaxens, Holwerd,
Blijti en het eiland Ameland; bijkans alïe dagen, doch
vast des maandags , woensdags en zaturdags 3 uur, bij
Petrus Suurmans bij de Aalsumerpoort.

Mjewier, Kijker k, Metslawier, Mor ra, Et, Ooslrum,
Paesens, tiet eiland Schiermonnikoog en de Nietime
Zijlen, alle dagen, des morgens 8 uur, bij Pet rus
Suurmaos bij de Aalsumerpoort.

Driezum, Damwoude, Akkerwoude en Rinsumageest
is er alle dagen gelegenheid bij de Wed. Meijer bij
de Woudpoort, des morgens 9 uur.



MENGELWERK.





WIJBE SJOERTS SIRTEMA
VAN GROVESTINS.

Vierde Bijdrage tot de Geschiedenis der Onlusten
tusschen de Schieringers en Vetkoopers.

H. BAERDT VAN SMINIA.

J t l i j , die met de Friesche geschiedenis bekend
ïs, zal het gemakkelijk vallen in de volgende tafe-
reelen waarheid van verdichting te onderscheiden,
voor hem zal ik dus niets ter opheldering behoeven
te zeggen; evenwel heb ik het niet ongepast geoor-
deeld den minkundigen te onderrigten:

1° dat de meeste voorvallen, in de volgende bla-
den geschetst, werkelijk hebben plaats gehad, doch,
op de wijze der Romanschrijvers, hier meer, daar
minder, zijn opgesmukt;

2° dat Wijbe van Grovest ins, hoewel men
het juiste jaar zijner geboorte niet weet, voorzeker
in 1444 reeds geen kind meer was, toen hij met
zijnen vader gevankelijk naar Sjaerdama-slot werd
gevoerd;

3° dat, daar hij inderdaad met eene N. van
Camstra was gehuwd, en Wigle van Camstra,
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die met hem terzelfder tijd leefde, maar eenige
jaren, ouder was, eene dochter had, Geel genaamd,
welke volgens de geslachtregisters onsretrouwd bleef,
ik de vrijheid genomen heb haar tot echtgenoot van
mijnen held te verkiezen, omdat ik er geene meer
geschikte konde vinden;

4° dat ik er bijna zelf aan twijfel, dat Gro-
vesfins in alles zoo braaf en edel was, als ik hem
heb afgeschilderd, maar dat ik gemeend heb, niet
te zeer tegen de historische waarheid te zondigen
door hem grootere deugden toe te schrijven, dan
hij misschien bezeten heeft, omdaL de Kronijkschrij-
vers algemeen hem als gevaarlijk voor zijne vijan-
den, maar als gulhartig en welwillend jegens zijne
vrienden noemen er> hem geene misdrijven te laste
leggen; en

5° dat, ofschoon een mijner geleerde vrienden
wil, dat Grovcstins den naam van Scherne Wijbe
ontleende van de gewoonte van zich de kruin van
het hoofd te scheren, ik, in een verhaal als het on-
derhavige, gedacht heb vrijelijk gebruik te mogen
maken van de oude overlevering, volgens welke hij
aan den geschoren baard dien naam te danken had,
te meer, daar hij zonder haar om den kin of onder
den neus is afgebeeld op een, mij toebehoorend
portret, waarvan deze steendruk eene kopij is.

En hiermede zij dit verhaal, in uren van uitspan-
ning opgesteld, goedgunstig aan den lezer van den
Friesohen Volks-Almanak aanbevolen.
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Op eenen schoonen zomeravond van het jaar 1444
zat in den tuin van hel slot Grotestins, te Engelmn,
(tocnmaals het sterkste van geheel Friesland) op
eene bank, onder eenen zwaren eikenboom, in diep
gepeins verzonken, een jongeling van ongeveer twin-
tig jaren, van eene forsche ligchaamsgestalle, met
een door gezondheid blozend gelaat en een paar
donkerblaauwe oogen, waaruit bcradenheid en moed
zoo duidelijk spraken, dat men, zonder een groot
gelaatkundige te zijn, gemakkelijk konde voorspel-
len , dat de bezitter van dezelve geen werkeloos
aanschouwer bij de verdeeldheden en oneenigheid
van zijn rampzalig vaderland blijven, maar veeleer
bij toenemenden ouderdom zich aan het hoofd van
eene der partijen zoude stellen. Deze jongeling was
Wijbe Sjoerts Sirtema van Grovestins, en
waarlijk, hij had genoegzame reden om mismoedig
te zijn en de toekomst donker te gemoet te zien.
Niet alleen werden zijn voorouderlijk huis en zijn
teedergeliefde vader bedreigd met eenen aanval der
overmoedige Schieringers, die allen Vetkoopers, ook
hun, welke zich minder tegen hun gezag hadden
verzet, (zoo als met den vredelievenden Grovestins
het geval was) den ondergang gezworen hadden,
maar ook voor hem zelven was het vooruitzigt in
eenen nevel gehuld. Voor twee jaren, namelijk,
ontmoette hij op een feestmaal te Leeuwarden Geel,
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de dochter van Wigie Canistra van Jelxuiu, en
haar te zien en te beminnen was bij den vurigen
jongeling hetzelfde. Ook het schoone blonde meisje
was den manneüjken en fieren jongeling genegen
geworden, maar haar vader behoorde tot de Schie-
ringers, en wel tot de meest partijzuchtigen, zoodat
er weinig of geene kans bestond om te veronder-
stellen, dat hij er ooit toe te bewegen zoude zijn,
om zijne dochter aan eenen gehaten Vetkooper te
geven. Wel had Wijbe alle gelegenheden waarge-
nomen, om, hetzij te Leeuwarden, hetzij in den
omtrek van Jelsum, het voorwerp zijner liefde te
naderen, nimmer echter had hij toegang tot het slot
haars vaders kunnen verkrijgen. Eenmaal slechts
gelukte het hem haar op eenen wandelrid naar
Kornjum zonder getuigen te ontmoeten; stoutmoedig
voegde hij zich toen aan hare zijde en verklaarde
openhartig zijne lang verholen liefde. Schaamrood
reikte de bekoorlijke maagd hem hare hand toe en
schonk hem de bekentenis harer wederliefde, onder
uitdrukkelijk beding evenwel, dat hij geene verdere
pogingen tot haar bezit zoude aanwenden, zoo lang
haar vader ongenegen bleef zijne toestemming te
geven.

Na meer dan een uur stilzwijgend aldus met de
hand aan het hoofd gezeten te hebben, gaf Wijbe
eindelijk door luide klagten lucht aan zijne beklemde
borst: „Dierbare Geel!" riep hij uit, „zal het mij
dan nooit gegund zijn u f e bezitten? tû dan • eene.
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gescheiden houden? zal ik het dan weerloos moeten
aanzien dat uw wreede vader u aan eenen zijner
partijgenooten ten huwelijk geeft en ik eenzaam en
verlaten alleen op deze wereld rondzwerve? neen,
bij den hemel! dit zal nimmer gebeuren, eerder
word ik zelf een Schieringer en . . . . , doch foei,
Wijbe! welke gedachten! zoude ik, de afstammeling-
der oud-adellijke Grovestins, de partij, waarvoor
zij goed en bloed hebben opgezet, immer kunnen
verloochenen, zoude ik mijnen braven vader dit
verdriet kunnen aandoen? en dat om het bezit van
een meisje. . . . maar welk een meisje! onder al de
schoone maagden van het in dit opzigt zoo geze-
gende Friesland, de bekoorlijkste en aanminnigste.
Vervloekt zij het oogenblik, waarop ik haar op
Minnemahuis te Leeuwarden voor het eerst zag,
zonder deze ontmoeting was ik reeds lang met mijne
partijgenooten uitgerukt en had den overmoedigen
Schieringers de kracht van mijn zwaard doen gevoe-
len, in plaats van hier achter wallen en verschan-
singen als een laffe jongen in werkeloosheid mijn
leven door te brengen. Maar neen! laat ik dat
oogenblik niet verwenschen, zonder hetzelve was
ik nimmer te weten gekomen, hoe nameloos geluk-
kig ons de wederliefde van een edel en aanminnig
meisje maakt; niet aan haar door trouwe liefde ver-
bonden , had mijn driftig en opbruisend bloed mij
misschien reeds in mijne jeugd schuldig gemaakt
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aan de wreedheden en euveldaden, waarmede zoo
menigeen mijner partijgenooten den roem zijner dap-
perheid heeft bezoedeld. Welaan, moedig de toe-
komst te gemoet getreden, mogelijk geven de ge-
beden, door haar en mij aan de Heilige Maagd, die
beschermster van trouwe liefde, opgezonden, nog
eenmaal eenen gelukkigen uitslag en vermurwen het
hart van den ouden Camstra, die toch ook niet
eeuwig zal blijven leven. Aan het voorbeeld mijner
vaderen getrouw, zal ik als braaf en eerlijk man
mijn vaderland mijnen dienst wijden, en geduldig
pogen te wachten, tot dat het der Voorzienigheid
moge behagen mijne vurigste wenschen te verhoo-
ren en mij mijne geliefde in de armen te voeren."
Door dit moedig besluit versterkt, wilde hij juist
huiswaarts keeren, toen hij van de zijde van Mars-
suiu een digte stofwolk meende te zien opgaan;
ijlings klimt hij in den nevens hem staanden eiken-
boom en ontdekt eenen grooten troep gewapenden,
aan wier hoofd eenige ridders met lossen teugel op
het slot van zijnen vader komen aanrennen. Weinig
goeds van dit ontijdig bezoek verwachtende, spoedt
hij zich, om daarvan kennis te geven, naar zijnen
vader, die aan de zijde van zijne echtgenoote,
Remck Mockema, in het wapenvertrek zorgeloos
aan het venster zat, terwijl hun oudste zoon Sjoert,
de «enige broeder van onzen Wijbe, afwezig was.

In dezen rampzaligen tijd, toen niemand een
oogenblik zeker was van niet door eenen vijandelij-



ken aanval van have en goed beroofd te worde»,
was men natuurlijk steeds bedacht om genoegzame
middelen van verdediging bij de hand te hebben,
en ook aan dezen ontbrak het op het slot te Bnge-
luiu niet, zoodat Wijbe en zijn vader voorshands
niet anders te doen hadden dan naauwkeurig na te
gaan of de wachtposten behoorlijk bezet en hunne
overige bevelen, eens vooral voor een dergelijk
geval gegeven, ten uitvoer waren gebragt. Dit ver-
rigt en alles in orde bevonden hebbende, begaven
beiden zich naar de wapenkamer en omgordden zich
met harnas en zwaard, de oude Sjoert met een
beklemd hart, daar hij bij ondervinding wist, hoe
wreed en gewetenloos de vijand dikwijls met de
overwonnenen handelde, en Wijbe, trotsch op zijne
dapperheid en van jeugdigen overmoed gloeijende,
ongeduldig om den strijd met de Schieringers aan
te vangen. Zelfs het beeld van zijne dierbare Geel
moest voor dat oogenblik naar den achtergrond van
zijn hart wijken en plaats maken voor strijdlust en
begeerte naar roem.

Naauwelijks waren zij gereed, of een bode kwam
uit naam van een aantal Schieringsche Edellieden,
onder welken Douwe Aijlva van Sjaerdama van
Franeker en zijn zoon Sicke, Rommert Gabbin-
g-a, Sijtze Martena en Gerrolt Herema van
Tzuvi wel de voornaamste waren, het slot opeischen.
Wel verre van bieraan gehoor Ie geven, verklaarde
Wijbe. voor zich en zijnen vader. liever het uiterste
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Ie zullen wagen, dan zich over te geven. Spoedig
daarop begon de aanval, en het gelukte den belege-
raars de gracht te doorwaden, de wallen te beklim-
men en binnen het huis te geraken. Zich tegen het
overgroot aantal der aanvallers moedig verdedigende,
waren de beide Grovestins tot in de wapenkamer
teruggeslagen en tot hiertoe vervolgd door Douwe
Aijlva van Sjaerdama en Rommert Gabbinga,
aan het hoofd van eene menigte krijgsknechten. De
laatste riep hun toe, dat zij zich gevangen zouden
geven, doch Wij fa e antwoordde hem, dat hij liever
wilde sterven, dan zich overgeven aan den lagen
moordenaar van den ongelukkigen Agge van Son-
de!. Woedend over dit welverdiend verwijt, drong
Gabbinga nog heftiger op hen in, en na een
hardnekkig gevecht brak ongelukkiglijk het zwaard
van Wijbe, terwijl hij juist zijnen vijand eenen
krachtigen slag wilde toebrengen, door midden.
Ziende dat hij aldus van zijn middel van verdediging
beroofd was en tevens bespeurende dat zijn vader,
door bloedverlies en vermoeidheid afgemat, het ge-
vecht niet langer konde volhouden, wierp hij zijn
gebroken zwaard van zich, en ging, Gabbinga
met eenen verachtenden blik aanziende, zich aan
Sjaerdama gevangen geven, zeggende: „Edele
Sjuerdama, het wisselend lot van den oorlog heeft
mij en mijnen vader in uwe handen gesteld, doe
met mij naar uw welgevallen, doch spaar dezen
braven man on behandel hem, zoo als gij wenscht
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behandeld te worden, KOO liet wankelend krijgsgeluk
u eenmaal in onze magt mogt brengen." Beide
werden naar Sjaerdamaslot te Franeker gevoerd en
aldaar in hechtenis gehouden.

II.

Hier gezamenlijk opgesloten in een, met ijzeren
traliën voorzien vertrek, (Sjaerdama was mensche-
lijk genoeg geweest den beminden zoon niet van
den vader te scheiden) afgezonderd van de buiten-
wereld, vielen hun de dagen en nachten onbeschrij-
felijk lang; vooral verdroot het den driftigen jon-
geling den tijd zoo werkeloos te moeten doorbren-
gen en niets te vernemen van het lot zijner geliefde
en dat zijner partijgenooten; want de krijgsknecht,
belast met het brengen van spijs en verdere oppas-
sing van de gevangenen, behield een diep stilzwijgen
en weigerde volstandig op eenige vragen dienaan-
gaande te antwoorden.

Reeds in de eerste dagen hunner gevangenschap
had Wijbe zijnen vader tot vertrouweling zijner
liefde gemaakt en deszelfs toestemming verworven.
zoo het hem in het vervolg mogelijk werd ook die
van Camstra te verkrijgen; maar stellig had hij
hem verklaard nimmer zijne wenschen te zullen ver-
hooren, zoo hij laag genoeg was, ter wille van
het meisje, de voorouderlijke parlij te verlaten on
?.ich aan de Schieringers ,ian Ie shiilen. Yan dit
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wanhopig besluit was Wijbe echter reeds lang' vóór
deze vermaning van zijnen vader teruggekomen en
had het vaste voornemen opgevat de Vetkoopers ge-
trouw te zullen blijven, er mogt gebeuren wat er
wilde. Zelfs maakte hij in deze stille afzondering
allerlei plannen om zijne partij te doen zegevieren
en deelde dezelve allengskens aan zijnen lotgenoot
mede.

Op eenen nevelachtigen nademiddag, na het ge-
bruiken van eenen niet zeer rijkelijk en maaltijd, onder
het drinken van een glas Leeuwarder bier in een
vertrouwelijk gesprek bij elkander gezeten, ant-
woordde Wijbe op eene aanmerking van zijnen
vader, dat het thans zeer slecht met de Vetkoopers
stond en dat de haan der Schieringers bijna overal
in Friesland koning kraaide: „Wanneer ik slechts
eenmaal dit vervloekte hok heb verlaten en mij
weder vrij in de open lucht kan bewegen, dan geef
ik u mijn woord, dat deze zegepraal niet van lan-
gen duur zal zijn."

Verbaasd beschouwde de oude Grovestins op
deze verzekering zijnen jeugdigen zoon van het
hoofd tot de voeten en vroeg hem verwonderd, wat
hij dan toch wel meende te kunnen uitrigten in eene
zaak, waarmede de dapperste en verstandigste man-
nen van het land verlegen waren?

„Wees gerust, mijn vader!" zeide Wijbe, „dat
geene pogcherij of ijdele praalzucht mij aldus doet
spreken, maar ik herhaal het en zal het bewijzen:



U

zoodra ik mijne vrijheid herkregen zal hebben, zullen
de zaken eenen anderen keer nemen, of mijn naan»
zal geen Grovestins zijn."

„Hoe zult gij dat dan aanleggen ?" vroeg op
nieuw de nog twijfelende vader.

„Door den oorlog op eene geheel andere wijze
te voeren, dan dezelve tot nu toe gevoerd werd,"
was het antwoord. „Onverwacht worden de sloten
en kasteelen onzer vrienden door den vijand be-
sprongen, en vóór dat men den tijd heeft hulp bij-
een te krijgen, overrompeld, even zoo als zulks
met het onze plaats had; dit moet niet meer ge-
schieden, men moet de oogmerken der Schieringers
doorgronden, hun de aanvallen in tijds beletten en
hunne plannen verijdelen door hen onverhoeds op
het lijf te vallen, en dit kan niet anders gebeuren
dan door hen onophoudelijk gade te slaan en in
hunne geheimste beraadslagingen door te dringen."

„Ik geloof met u dat dit het geschiktste middel
is om hunne overmagt te bedwingen en hunne aan-
slagen te voorkomen," hernam Sjoert, „maar is
dit wel eerlijk en voor de vuist op oude Friesche
wijze den oorlog voeren?"

„ Krijgslisten zijn ten allen tijde geoorloofd ge-
weest," sprak de jongeling, „krachtige voorbeelden
zoude ik u daarvan kunnen bijbrengen uit de Griek-
sche en Romeinsche geschiedenis, mij in mijne
vroegste jeugd door onzen geleerden pastoor Suf-
fridus medegedeeld. Met genoegen herdenk ik nog
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altijd ilie dagen, toen ik, op de knie van dien bra-
ven grijsaard gezeten, de heldendaden en krijgsbe-
drijven dier beroemde natiën hoorde beschrijven, en
ia mijn eigen borst allengskens de aandrift om ook
iets groots voor mijn vaderland te worden, voelde
opwellen."

„Maar wie onzer zal de moeitevolie en gevaarlijke
rol ap zich willen nemen? Gij weet toch dat bij alle
volken een verspieder dadelijk, zonder verder on-
derzoek, ter dood wordt gebragt."

„Ik, mijn vader," riep Wijbe stoutmoedig uit,
„ik gevoel in mij de roeping mijne ongelukkige
partijgenooten van het jok hunner vijanden te ver-
lossen, en zal daartoe alle mijne krachten inspan-
nen; moet ik bij deze mijne pogingen den dood
ondergaan, het zij zoo, eenmaal moet ik toch
sterven en zal alsdan niet zonder roem ten grave
dalen, het late nageslacht zal nog van Wijbe van
Grovestins gewagen. Mijne zinspreuk zal in het
vervolg zijn: niet te goed en niet te kwaad; door
geene aanlokselen der Schieringers zal ik mij ooit
laten verleiden, noch hun immer genade bewijzen,
zonder mij evenwel aan wreedheid schuldig te
maken, en voor de leden van onze partij zal ik mij
altijd als een getrouw vriend en bondgenoot betoo-
nen, op welken zij in den nood staat kunnen
maken."

„Ik bewonder uw stoutmoedig voornemen en kan
niet andere dan er mijne goedkeuring- aan hechten.



lô

in de hoop dat hetzelve met eenen gunstigen uitslag
mag bekroond worden," sprak de oude Grove-
st ins , „en dat wij nog eenmaal ons over de uit-
roeijing der Schieringsclie partij mogen verheugen
en getuigen zijn van de herstelde welvaart van ons
dierbaar vaderland. Leeuwarden evenwel, ofschoon
Vetkoopersgezind even als wij, zult gij echter nooit
«we hulp bewijzen ? Die overmoedige en trotsche
stad heeft ons in waarheid meer kwaad gedaan dan
alle Schieringers te zamen."

„Zijt daarvoor niet bevreesd," hervatte Wijbe,
„zoo het mogelijk is voed ik nog grooteren haat
tegen die plaats, dan tegen den ergsten Schieringer,
geene gelegenheid zal ik laten voorbijgaan om haar
het kwaad te vergelden, dat zij. zonder aanzien van
persoon, zonder zich er om te bekreunen of men
al dan niet tot hare partij behoort, de inwoners van
het platte land aandoet, alleen om hare gevloekte
heersen- en hebzucht te voldoen. Alles wat uit die
stad komt, staat mij tegen, en ik zoude zelfs het
bier, dat daar gebrouwen wordt, niet willen drin-
ken, zoo er hier mogelijkheid bestond om ander te
krijgen. Sjaerdama, die er anders ook niet op
gesteld zal zijn deze ellenruiters te begunstigen,
discht ons dit zeker op, om ons te kwellen, daar
hij wel weet hoe wij daarover denken."

Onder soortgelijke gesprekken, welke Wijbe meer
en meer bevestigden in zijn voorgenomen plan om
de redder zijner partij te worden, ging- de tijd hun-
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nei' gevangenschap nog al aangenamer voorbij, dan
zij bij de intrede van het vijandelijk slot hadden
kunnen verwachten. Na eenige weken werden zij
voor een matig losgeld vrijgelaten en kwamen op
het voorouderlijk kasteel bij eehtgenoote en moeder
terug.

III.

Toen in het volgende jaar de Vetkoopers, om
zich over deze nederlaag der Grovestins te wre-
ken, den toren van de stad Workum met hunne
krijgsbenden bezet hadden en van daar oorlog voer-
den tegen hunne vijanden, kwam op eenen laten
avond in de maand Julij, terwijl er een zwaar on-
weder broeide en de regen reeds bij stroomen ne-
derviel, een man van middelbare jaren in eenen
armoedigen wapenrok gekleed, maar van een goed
zwaard voorzien, langs den weg van Bolsward naar
Workum. In de nabijheid van Parrega gekomen,
zag hij, op een paarhonderd schreden afslands van
dat dorp, een sterk verlicht gebouw voor zich liggen.
Het geweldig rumoer en geraas, hetwelk uit die
houten loots klonk, deed hem een oogenblik in be-
raad staan of hij dezelve binnen zoude treden, dan
of hij zijnen weg zoude vervolgen, niet wetende of
dit getier het gevolg was van een feest, dat men
•vierde, of dat hetzelve veroorzaakt werd door lie-
den . die onderling- handgemeen waren. Zich even-
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wel spoedig van het eerste overtuigd hebbende,
opende hij stoutmoedig de deur en trad binnen.
Met een opslag van het oog zag hij hier eene ver-
zameling van nagenoeg twintig personen van beider-
lei kunne en van allerlei leeftijd, waarvan de jong-
sten, met dansen bezig zijnde, geweldig met hunne
voeten op den grond stampten, en de meer bejaar-
den, zoowel vrouwen als mannen, op banken langs
den wand gezeten, zich onledig hielden met het
drinken van bier en sterken drank, terwijl een oud
man, bij eene soort van tapkast staande, genoeg te
doen had met uit vaten van aanmerkelijke grootte
de hem telkens toegereikt wordende horens en hou-
ten nappen te vullen. Het binnenkomen van den
reiziger verwekte vrij wat opzien , de dansers lieten
hunne vrouwen en meisjes los en tastten naar hunne
messen en korte zwaarden, welke zij zelfs bij den
dans niet afgelegd hadden, terwijl de meer bejaar-
den bij elkander schoolden en schenen te overleg-
gen, wat men met den vreemden indringer zoude
aanvangen. Deze echter, zonder zich hieraan te
storen, groette op de wijze der Schieringers, begaf
zich onbeschroomd naar de tapkast en eischte een
glas bier. Bedremmeld zag de schenker hem aan,
niet wetende of hij aan dit verzoek moest voldoen,
dan of hij het zoude weigeren, maar op de tweede
vraag was hij juist gereed den mond open te doen,
ten einde hem te kennen te geven, dat hij niet voor
jan en alle man tapte, toen een bejaarde boer van
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een barsch voorkomen tusschen beiden trad en den
reiziger op eenen bitsen toon toevoegde, dat het
hier geene herberg was, maar dat hij beter zoude
doen naar Parrega door te stappen en daar in het
witte paard zijnen dorst te lesschen. De vreem-
deling verklaarde evenwel geenen grooten lust te
gevoelen om nog verder te gaan, maar verzocht
eenige oogenblikken voor den regen te mogen
schuilen.

Na eenig beraad met de overigen werd hem dit,
verzoek door den barschen man, dien hij in den
loop van het gesprek Romke hoorde noemen, toe-
gestaan; doch naauwelijks had hij in eenen hoek van
het vertrek plaats genomen en begonnen de inrig-
ting van het gebouw en de vergaderde menigte
beter in oogenschouw te nemen, of Romke en
nog een ander, die in het vervolg bleek O e ge te
heeten, plaatsten zich, de een aan zijne regter- de
ander aan zijne linkerzijde, en knoopten een ge-
sprek aan, blijkbaar om hem uit te hooren omtrent
het oogmerk van zijne reis en het toeval, dat hem
hier gebragt had.

„Men kan juist niet zeggen, dat gij uwen tijd om
op reis te gaan best hebt uitgekozen," dus ving
Romke aan, den reiziger toe te spreken, „het moe-
ten al zeer belangrijke zaken zijn, welke u in zulk
een onweder uw huis hebben doen verlaten."

„De allerbelangrijkste zaak der wereld," antwoord-
de de ander met een bedroefd gelaat, „gebrek en
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ellende hebben mij genoodzaakt mij op weg te be-
geven , om te zien of ik hier eenen dienst zal kunnen
bekomen. De verwenschte Vetkoopers hebben mij
geheel uitgepîunderd, mijn huis in den brand gesto-
ken en mijn plekje gronds verwoest."

„Bij uwe aankomst meende ik reeds dadelijk te
zien, dat gij tot de Schieringers behoordet," her-
nam Romke, een teeken van verstandhouding aan
Oege gevende, misschien ben ik wel in staat uwen
wensch dadelijk te vervullen. Daar gij toch tot de
onzen behoort en alle reden hebt onze vijanden te
haten, kan ik u wel in vertrouwen zeggen, dat wij
hier onthaald worden op kosten van den Edelman
Rommert Gabbinga uit Gaasterland, die ons tot
eenen krijgstogt tegen de Vetkoopers wil aanvoeren.
Straks komt hij hier om ons berigt te brengen,
werwaarts wij zullen moeten trekken, want, ziet
gij, wij zijn vrije Friezen en laten ons niet blinde-
lings brengen, waar men ons hebben wil, zonder
te weten waarheen, zoo als de Hollanders en Gel-
derschen, die slechts het bevel hunner Heeren ge-
hoorzamen. Ik zal u aan hem voorstellen en twijfel
niet of hij zal van uwe dienstaanbieding gebruik
maken. Hei! Geert! schenk dezen braven man een
horen bier, hij is een der onzen en heeft dus ook
aanspraak op hetgeen de Heeren ten beste gegeven
hebben."

„Ik hoor gerucht aan de deur," viel Oege hierop
in, nadat de reiziger zijn horen op hel welgelukkeo
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der onderneming geledigd had, „daar zal Gabbinga
eindelijk komen."

Op het hooren van deze woorden slond de vreem-
deling spoedig op, knoopte zijn wapenrok om den
hals zooveel mogelijk digt, zoodat het bovenste ge-
deelte daarvan zijn hals en kin bedekte, streek zijn
haar en rossen baard in het gezigt en wachtte toen
met eene onbeschroomde houding de binnenkomen-
den op. Deze, bestaande uit Rommert Gabbin-
ga, Ruurd Roorda van Tjuminarum en Keinipe
Unia van Wirdmn, allen in volle wapenrusting,
begaven zich dadelijk in den kring der vergaderde
boeren, en de eerste maakte zich gereed hen aan
te spreken, toen Romke hem ter zijde trok en be-
kend maakte met het voornemen van den vreem-
den reiziger. Gabbinga beschouwde den man
zeer naauwkeurig en deed hem eenige vragen om-
trent zijne woonplaats en het oogmerk zijner reis,
waarop hij ten antwoord ontving, dat hij een gering
landbouwer uit den omtrek van Ferwerd was, bij •
eenen onlangs voorgevallen strooptogt der Vetkoo-
pers al zijn have en goed verloren had en nu ge-
noodzaakt was bij vreemden dienst te zoeken. De
Edelman twijfelde geen oogenblik aan de waarheid
van zijn gezegde, dewijl het dagelijks gebeurde, dat
men dergelijke beroofde en uitgeplunderde lieden
langs de wegen zag omdolen, en ook zijne metge-
zellen zagen er geene zwarigheid in, den sterken
rustigen man onder hunne bende aan te nemen.
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Hierop nam Gabbinga op nieuw liet woord en
gaf de vergadering kennis, dat men besloten had
den toren van Workum te belegeren en de Vetkoo-
pers, die het land in den omtrek onveilig maakten,
vandaar te verdrijven; tevens bcrigtte hij dat Haring
Don ia hun met zijn volk te hulp zoude komen. Ten
slotte maande hij hen aan, zich dadelijk gereed te
maken om op te trekken, daar, om de zaak geheim
te houden, de aanval nog in dezen nacht moest
plaats hebben. IJlings bragten allen hunne wapenen
in orde, namen nog een laatsten goeden teug op
den gelukkigen uitslag, riepen den ouden Geert,
benevens hunne vrouwen en meisjes, het vaarwel
toe, en stormden, meer dan voor de helft beschon-
ken, de deur uit.

Ofschoon het midden in den zomer was, v/as de
lucht echter donker en betrokken, en naauwelijks
waren de Schieringers onder luid getier en geraas
een half uur ver van Parrega verwijderd, of onze
Ferwerder krijgsknecht wist zich onder eenig voor-
wendsel ter zijde af te begeven. Zich in den wal
eener sloot schuil houdende, wachtte hij bedaard tot
dat de laatste man der achteraankomenden hem niet
meer konde zien, sprong toen over het hek van een
weiland nevens den weg, had zich welhaast meester
gemaakt van een daar grazend paard, kreeg van
onder zijn kleed een toom en gebit, gespte dit het
moedige dier aan, wierp er zich op en rende spoor-
slags naar Sfaromt-
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Bij de poort gekomen gaf hij het wachtwoord en
verzocht dadelijk bij den Burgemeester toegelaten te
worden, daar hij eene noodzakelijke boodschap over
Ie brengen had; men geleidde hem naar het stads-
huis , waar de regeringsleden met den Hoofdman
Ketelhoedt, die onlangs met eene bende vreemde
krijgsknechten door de stad in dienst was genomen,
onder den schuimenden beker zaten te beraadslagen
op welke wijze men het best tot voordeel van de
Vetkooper partij zoude kunnen werken. Met groote
blijdschap vernamen zij van onzen overlooper, dat
de gelegenheid zich aanbood om ten strijde te kun-
nen trekken en zammelden niet hunne toebereidse-
Ien te maken; een uur later was de Hoofdman Ke-
telhoedt met zijne bende, gesterkt door eene me-
nigte burgers van de stad, reeds op weg naar
Workum, om den toren, welke inmiddels door de
Schieringers belegerd werd, te ontzetten. Door ver-
spieders van hunne aankomst onderrigt, trokken de
laatsten hen te gemoet en er had een hardnekkig
gevecht plaats; doch nadat de vreemde Hoofdman
met velen der zijnen gesneuveld was, delfden de
Vetkoopers het onderspit en moesten de vlugt nemen.
Hunne tegenpartij verkreeg verscheidene gevangenen
on nam den toren in. Bij deze gelegenheid werd
de Schieringer Ruurd Roorda zoodanig aan de
knie gewond, dat hij kort daarna overleed en met
vele plegtigheid in het klooster Thabor werd begra-
ven. Toen de Ferwerder krijgsknecht, die zich bij
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de bende van Ketelhoedt gevoegd had, bemerkte
dat de Vetkoopers de nederlaag zouden krijgen,
maakte hij zich uit de voeten en verdween zonder
dat iemand wist, waar hij gebleven was.

IV.

Niet lang na dit voorval wandelde de schoone en
lieftallige Geel Camstra op eenen nademiddag van
Korwjuvi, alwaar zij aan den Pastoor, dien zij zeer
genegen was, een geschenk van bloemen en vruch-
ten had gebragt, langs het voetpad naar het ouder-
lijk huis te Jelsmn terug, toen zij, bij toeval hare
oogen over de omliggende streek latende weiden,
een haveloos gekleed man met een' grooten zwarten
baard dwars over het land zag aankomen. Ofschoon,
even als de meeste harer vrouwelijke landgenooten
van dien tijd, niet spoedig bevreesd, boezemde haar
het voorkomen van dien bedelaar evenwel zooveel
bezorgdheid in, dat zij hare schreden verhaastte en
moeite deed spoedig de valbrug van het kasteel
haars vaders te bereiken. Maar hare pogingen waren
vruchteloos; toen haar vervolger bespeurde dat zij
hem wilde ontloopen, verdubbelde ook hij zijne
schreden en was haar spoedig op zijde. Op eenen
barschen toon vroeg hij haar, of zij geheel alleen
op weg was en of niemand haar volgde. Zeer ont-
sleld, had het meisje geenen tijd om zoo spoedig
eene logen om bestwil te verzinnen, en antwoordde
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naauwclijks verstaanbaar, dat zij wel is waar aileen
was, doch zoo nabij haar huis, dat men zeer waar-
schijnlijk haar geroep om hulp daar wel zoude hooren,
zoo hij het oogmerk had haar kwaad te doen. Op
deze aanmerking begon de bedelaar te Iagchen en
zeide met eene veel zachtere stem: „Wie zoude
de • bekoorlijke dochter van den dapperen Wigle
Camstra kwaad willen doen? Neen, meisje! gij zijt
bij mij niet minder veilig dan in de armen uws
vaders, ik wenschte maar alleen u mijn geleide aan
te bieden, daar het mogelijk is dat hier Vetkoopers
in den omtrek schuilen, die zich gaarne van zulk
eenen schoonen buit meester zouden willen maken."

Door dit gezegde eenigzins gerust gesteld, be-
schouwde Geel haren reisgezel meer naauwkeurig,
en reeds eerder door zijne stem in twijfel gebragt,
riep zij in vervoering van blijdschap uit: „Neen!
ik bedrieg mij niet, gij zijt het Wijbe! mijn vriend,
de geliefde van mijn hart."

„Dierbaar meisje, gij herkent mij dan niettegen-
staande deze vermomming," sprak Grovest ins , zijn
valsche baard losmakende als om haar te overtuigen
dat zij niet misgezien had, „men zegge nu nog eens
dat de liefde niet scherpziende is, hoe menigmaal
heb ik mij reeds in deze kleeding midden onder
mijne ergste vijanden bevonden, zonder dat het
iemand hunner in den zin kwam in den haveloozen
bedelaar den Edelman Wijbe van Grovestins te
vermoeden.1"
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Waartoe evenwel die verkleeding, mijn vriend!"
vroeg daarop het meisje.

„Alleen om u te zien en te spreken, het is reeds
zoo lang geleden dat mij dit geiuk ten deel is ge-
vallen , dat ik niet langer konde rusten zonder u
nogmaals van mijne liefde overtuigd en blijken van
uwe toegenegenheid ontvangen te hebben, en het
is u bekend, dat het voor mij niet veilig zoude zijn
hier in mijne gewone kleeding rond te zwerven,
daar ieder den gevreesden Grovestins op het eerste
gezigt zoude herkennen en aan zijne vijanden over-
leveren. Gij kunt u gemakkelijk voorstellen welk
een lot uwen ininnaar te wachten stond, zoo de
burgers van het nabijgelegen Leeuwarden, die mij
nog meer dan de Schieringers haten en vreezen,
mij in handen kregen."

Voor het gevaar van haren geliefde beducht,
smeekte Geel hem, haar te verlaten en naar Enge-
lum terug te keeren, voordat zij den een of anderen
ontmoetten, die hem mogt herkennen; doch hij ver-
zekerde haar dat zulks voor ieder onmogelijk was,
zoo hij het er op toelegde onbekend te blijven.

Door deze verklaring eenigermate gerust gesteld,
vervolgde zij met hem hare wandeling naar het slot
te Jelsum, verdiept in een ernstig gesprek over de
toekomst, welke beide ten opzigte van hunne liefde
maar al te donker voorkwam. 'Wijbe trachtte haar
echter moed in te spreken, en zoo waren zij ein-
delijk genaderd tot aan de poort van hei kasteel,
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waar hij, na fluisterend een teeder afscheid genomen
te hebben, op eenen ruwen toon om eene aalmoes
vroeg, onderweg steeds gezorgd hebbende, dat hij
altijd twee of drie passen achter haar bleef, zoodat
het in de verte scheen alsof hij haar als een lastige
bedelaar volgde. Een klein muntstukje van haar
ontvangende, bedankte hij haar duizendmaal en
spoedde zich weg.

Nog geheel ontroerd over deze ontmoeting kwam
Geel bij haren vader en hare moeder in het voon-
vertrek binnen. Op het zien van haar bleek en ont-
stemd gelaat, vroegen de bezorgde ouders naar de
reden van deze verandering bij hun anders zoo vro-
lijk en lustig kind; zij gaf voor reden, dat de in-
dringende bedelaar, die haar bijna van Korngum af
vervolgd had, haar verschrikt had gemaakt, en
spoedde zich naar hare kamer om zich ongestoord
aan de gepeinzen over haren geliefden Wijbe over
te geven en de Heilige Maagd te bidden hem bij
zijne roekelooze ondernemingen in hare bescherming
te nemen.

Op den avond van denzelfden dag doolde er een
bedelaar door de straten van Franeker, die door zijn
naauwkeurig opnemen van alle versterkte huizen en
verschansingen spoedig in het oog liep en door
eenige gewapende burgers, welke de ronde deden,
werd aangehouden. Op hunne vraag, wat hem zoo
laat zonder bepaald doel deed rondzwerven, ant-
woordde hij eenvoudig, dat armoede hem uit zijne
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hut te llarlingen had verdreven en dat hij goede
lieden opzocht die hem om Godswil voor dezen
nacht huisvesting en wat eten wilden verschaffen. De
ronde met dit antwoord niet tevrede, bragt hem
naar het wachthuis, waar den bevelvoerenden hoofd-
man , een oud uitermate voorzigtig man, het voor-
komen van den vreemdeling zoo verontrustend voor-
kwam , dat hij het niet op zich durfde nemen hem
slechts gevangen te houden, maar aan een paar
burgers last gaf hem naar Sjaerdama-slot over te
brengen, ten einde Douwe Aijlva van Sjaerdama,
die aan het hoofd van de stadsregering stond, te
vragen hoe men in dezen handelen moest.

Na een kort gesprek met een der wachten, gaf
Douwe zijne begeerte te kennen den bedelaar zelf
te willen ondervragen, en deze werd dien ten ge-
volge in de prachtige zaal van het slot geleid, waar
hij den eigenaar met deszelfs broeder Epe Aijlva,
Tiete Hettinga en nog een paar anderen rondom
eene groote tafel aan hunnen avondmaaltijd vond
zitten. Hem naauwkeurig opgenomen hebbende,
vroeg Sjaerdama naar zijne woonplaats, naam en
bedrijf, waarop hij op bedeesden en onnoozelen
toon in de Hollandsche taal, toen nog weinig in
Friesland bekend, antwoordde, dat hij te Hoorn ge-
boren , doch sedert een geruimen tijd te Harlingen
woonachtig, van beroep een timmermansknecht was ,
maar uit gebrek aan werk tot den bedelstaf was
vervallen, smeekende dat de edele Heeren medelij-
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den met zijne arme vrouw en zeven kleine kinderen
mogten hebben en hem eenen goeden reispenning
schenken.

Na eenigen tijd met den armen man, wegens
zijnen vreemden tongval en de moeite, welke hij
aanwendde om verstaanbaar Friesch te spreken,
den spot gedreven te hebben, wierp Douwe hem
een groot stuk vleesch en wat brood toe en gaf
hem verlof, dit in een hoek van de zaal op te eten,
terwijl hij do wacht wegzond, zeggende den Har-
linger zelf wel te zullen bewaken. Vervolgens we-
der tot het gesprek, hetwelk door de aankomst
van den vreemdeling afgebroken was, willende
terugkomen , maakte zijn broeder de opmerking of
het niet voorzigtiger zoude zijn, dezen eerst te ver-
Avijderen, daar men nooit weten konde wat hij in
zijn schild voerde, doch Douwe sloeg deze waar-
schuwing in den wind, zeggende, dat het hem de
moeite niet waard was, om dezen onnoozelen Hollan-
der zijne knechten op te roepen, maar dat hij hem
zelfs, straks bij het naar bed gaan, in het donkere gat
naast zijn eigen slaapvertrek zoude smijten en hem
daar laten brommen tot dat de onderneming afgeloo-
pen was. De anderen toonden zich over dezen
maatregel te vrede en men beraadslaagde verder,
zonder zich om het bijzijn van den bedelaar, die na
hot genot van de spijs en een beker bier weldra in
eenen genisten slaap scheen gevallen te zijn, te be-
kommeren.
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„Het doet mij wel leed," sprak Epe, „dat Dou-
we Hiddema, op wien wij' het thans begrepen
hebben, mijn schoonzoon is, en ik gevoel diep me-
delijden met mijn arme dochter Tieth, maar waar-
om voegt hij zich ook niet aan onze zijde, in plaats
van die vervloekte Velkoopers getrouw te blijven?"

„Hem geschiedt niets dan geregte straf," hernam
Douwe, „alhoewel zijn Oom, ben ik zeer op hem
gebeten. Waarom staal hij ons zijne stins te Nieuw-
land niet af, als hij dan al zijne grondbeginselen,
zoo als hij die verkiest te noemen, niet wil verloo-
chenen en Vetkooper blijven; wij hebben hem im-
mers hier in Frane/cer eene woning toegezegd,
waar hij rustig en stil konde leven, zonder steeds
in tweedragt met het geslacht van zijne vrouw te
zijn."

„Er valt niets aan te doen," voegde Hettinga
er bij, „de stins moeten wij in onze magt hebben,
het koste wat het wil. Hiddema kan, wat mij
aangaat, gaan werwaarts hij verkiest, ik besreer hem
niet gevangen te houden, maar het huis is van te
veel gewigt om het in handen van eenen Vetkooper
te laten."

„Het is alzoo besloten," zeide Sjaerdama, „dat
wij morgen vroeg om zes uren met onze bende van
hier zullen vertrekken en den niets kwaads vermoe-
denden Hiddema op het lijf vallen. Ik zal zorgen dat
alles gereed is." En hiermede wenschten de vrien-
den elkander eenen goeden nachtrust, waarop Douwe,
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den slapenden vreemdeling wakker schuddende, heiti
bij de kraag pakte en in het hok, waarvan hij ge-
sproken had, opsloot.

Toen alles in huis in rust was, haalde de bede-
laar van onder zijne kiel een scherpe ponjaard te
voorschijn, ligtte met weinig moeite het slot uit de
deur zijner gevangenis, en ging door den langen gang-
van het kasteel als iemand, die daar zeer bekend
was, trad een vertrek naast de voordeur in, brak
aldaar voorzigtig een raam open, sprong door het-
zelve op het plein, verwijderde zich zoover moge-
lijk van de poort, welke met een goede wacht
voorzien was, zwom over de gracht, schudde zijne
natte klecderen uit en liep zoo snel hij kon den weg
op naar Nieuwland. Op Hiddmna-sttns vond hij,
behalve den poortwachter, alles slapende, doch aan
dezen ouden getrouwen dienaar van het huis ver-
wittigde hij het gevaar, waarin zijn Heer ver-
keerde, en ging vervolgens verder.

De poortwachter, aan wien de vreemdeling zijnen
waren naam en stand bekend had gemaakt, draalde
niet zijnen meester de boodschap over te brengen
en deze zond ijlings aan zijne Bolswarder vrienden
van de Vetkooper partij om hulp. Dit alles geschied-
de met zoo veel spoed, dat toen Douw e Sjaerda-
ma en zijn broeder voor de stins te Nieuwland
kwamen, zij dadelijk gewaar werden, dat men al-
daar op zijne hoede was en dat het niet mogelijk
zoude zijn op dit pas dezelve meester te worden.
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Zij moesten dus onvcrrigtcr zake naar Frane.ker
terugkeeren, en daar ontdekte Sjàcrdama eerst, dat
de onnoozele Harlinger ontsnapt was en dus klaar-
blijkelijk hun die poets had gespeeld. Hij moest
vele verwijtingen van Epe over zijne onvoorzigtig-
heid hooren, doch het was te laat.

V.

Menigmalen had Wijbe van Grovestins vruchte-
looze pogingen aangewend om zijne beminde Geel te
zien en te spreken; somwijlen was hel hem gelukt,
haar in gezelschap of voor een oogenblik alleen te
ontmoeten en een liefdevollen blik uit hare aanmin-
nige blaauwe oogen op te vangen of een enkel toe-
genegen woord van haar te hooren, meer dan eens
had hij zijne vrienden voor het hun dreigend gevaar
heimelijk gewaarschuwd of in het openbaar met het
zwaard in de vuist de regten van zijne partij gehand-
haafd, zonder dat er zich nog eenige hoop op de
vervulling van zijnen vurigsten wensch, het huwelijk
met het uitverkoren meisje opdeed. Bare ouders,
door hunne bloedverwanten, meer nog dan door hun
eigen gevoel tegen hem opgezet, bewaakten hunne
dochter zorgvuldig en lieten haar slechts zelden toe,
zich onverzeld van huis te begeven.

Meer dan drie jaren waren er voor de gelieven in
dezen droevigen stand van zaken verloopen, toen op
eenen nevelachtigen dag, in den laten herfst, terwijl
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het water reeds niet eenen zwaren ijskorst overdekt
was, Wigle Ca nis tra, als hartstogtelijk liefhebber
van de jagt, zich met deze uitspanning in de na-
bijheid van zijn slot bezig houdende, bij het driftig
vervolgen van eenen vos, zich onvoorzigtig op het
ijs van eene breede vaart begaf, niettegenstaande de
waarschuwingen van zijne bedienden, die op den
kant bleven staan. Midden op de vaart gekomen,
brak het ijs onder zijne voeten en zonk hij tot over
hals en hoofd in het Avater. Ondanks zijn akelig
gekerm om hulp, had geen zijner knechten den moed
zich op het ijs te begeven, en van den wal konde
men hem niet bereiken. De grijze Edelman zoude
dus noodwendig hebben moeten verdrinken, zoo
niet een landman, van verre dit ongeval bespeu-
rende, ijlings toegeloopen en zonder beraad op het
broze ijs gesprongen was om hem te redden.
Daar de zwakke korst telkens afbrak, gelukte dit
echter niet dan met zeer veel moeite en inspanning-
van krachten; driemalen schoot Wigle met zijnen
redder onder het ijs, en beide waren dus den dood
nabij, doch eindelijk bereikte de sterk gespierde
jongeling met zijnen zwaren last den oever en
gaf denzelven aan de andere jagers over; terstond
daarna sprong hij zelf uit het water en wilde
zich, zonder een woord te spreken, weder verwijde-
ren; doch de dankbare Camstra hield hem terug
en noodigde hem zoo hartelijk, zich met hem naar
zijn slot te begeven en daar van drooge kleederen
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te voorzien, dat lüj het zonder lomp te zijn, niet
konde afslaan. Te huis gekomen, begeerde Wigle
volstrekt dat. men zijnen redder eerst van het noodige
zoude voorzien, voor dat hij zelf geholpen werd en
stelde hem vervolgens aan zijne vrouw en dochter
voor, met de betuiging, dat zij, zoo wel als hij,
denzelven alle dankbaarheid verschuldigd waren , daar
hij alleen aan zijnen moed en zijne beradenheid het
leven te danken had.

Geel en hare moeder betoonden den braven jon-
geling hare erkentenis in de minzaamste bewoordin-
gen en boden hem allerlei geschenken tot belooning
aan, doch hij weigerde alles volstandig en verklaar-
de dat hij genoeg beloond was, nu hij het geluk
gehad had eenen beminden huisvader aan de zijnen
terug te kunnen geven, een geluk dat hij gaarne
met zijn eigen leven had willen koopen.

Op het hooren van deze woorden, welke Camslra
voorkwamen, weinig in den mond van eenen eenvou-
digen boer te passen, konde hij zijne verwondering
niet verbergen en vroeg den jongen man, nadat hij
hem immiddels uitgenoodigd had bij den haard plaats
te nemen en een' beker wijn te drinken, naar zijnen
naam en woonplaats.

„ Mijne woonplaats is Engelmn en mijn naam
Wijbe Sjoerts Sirtema van Grovestins," riep
de vermeende landman het verbaasde drietal toe,
zich van zijne valschen korten baard en knevels ont-
doende , „ vergeef mij dat ik de stoutheid had hier

3
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binnen te komen; uwe herhaalde uitnoodiging, Edel
Heer! alleen heeft mij daartoe kunnen doen beslui-
ten. Op kondschap uit zijnde om te vernemen of
er hier of daar ook iets kwaads tegen mijne mede
Vetkoopers gebrouwen werd, kwam ik juist den
weg van Stiens af, toen ik, zonder te weten wie
het was, eenen man in het water zag storten; goed
kunnende zwemmen en op mijne krachten steunen-
de, stond ik geen oogenblik in beraad ter hulpe te
snellen en heb aldus het geluk gehad u aan de uwen
terug te geven."

„Grootmoedige Grovestins," hernam Wigïe,
„gij zegt niet alles; aan de omstandigheden, aan de
kleeding mijner bedienden, kondt gij gemakkelijk
begrijpen wie daar in het water lag en gij waart
edelaardig genoeg, een uwer ergste vijanden, den
verstoorder van uw geluk na te springen en uw le-
ven voor hem te wagen, voor hem, wiens dood
niet anders dan uw heil kon te weeg brengen, zoo
wel voor de partij, waarvan gij zulk een getrouw
aanklever zijt, als voor uw eigen persoon. Nooit
zal ik vergeten wat ik aan u verschuldigd ben en
geen rampzalige tweedragt zal in het vervolg eeni-
gen invloed hebben op het gunstige gevoelen, dat
ik jegens u koester. Ihv wensch is mij bekend,
!ang reeds lveeït \\<& mij \Ä<Î4 gedaan, dat àe cmge-
lukkige twisten van mijn vaderland mij niet toelie-
ten de hand mijner beminde dochter in die van den
braven Wijbe van Grovestins te leggen, doch
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thans zijn alle zwarigheden uit den weg geruimd,
geene bloedverwanten of vrienden zullen meer tegen
u hunnen vijandigen invloed uitoefenen. Zoo gij wilt
is Geel de uwe."

„ Gij schenkt mij het dierbaarste, wat ik in dit
leven kan begeeren," sprak de diep bewogen jonge-
ling, „van de toestemming mijner ouders ben ik
verzekerd en aan de toegenegenheid van Gce! zal
ik immers niet behoeven te twijfelen?"

Het bekoorlijke meisje, hetwelk dit geheele ge-
sprek met nedergeslagen oogen en eenen hoogen blos
op de wangen had aangehoord, was door onver-
wachte vreugde buiten staat een woord te spreken,
maar viel den geliefde in de armen en barstte in
een vloed van tranen uit.

„ Ziedaar haar welsprekend antwoord," zeide de
liefhebbende moeder, „mijne kinderen, ik geef u
mijnen zegen."

„Ik voeg de mijne daarbij," sprak- de oude Ca ro-
st ra , ,,en wensch dat gij, gedachtig aan dit gewig-
tig oogenblik, nimmer berouw over uwe keuze zult
gevoelen." En hierop gaf hij zijne vrouw een wenk
en begaf zich met haar buiten de kamer, om de
gelieven ongestoord aan het geluk van zamen te zijn,
over te laten.

Van het geen zij met elkander in dit zalig oogen-
blik verhandelden, zullen wij maar niet spreken,
zoo iets kan alleen gevoeld, niet beschreven wor-
den; wij teekenen slechts aan, dat twee maanden
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later Iran huwelijk gesloten werd, ea dat op het
bruiloftsfeest op Camstra-slot te Jelsum, 'weinige
bloedverwanten van Ge e!, maar daarentegen vele
nabestaanden en vrienden van Wijbe tegenwoordig
waren.

Ofschoon Grovestins zich zeer te vrede gevoel-
de in den huisselijken kring, waarvan het geluk in
volgende jaren nog vermeerderd werd door de ge-
boorte van eenen zoon, die den naam van Sjoerd
ontving, was het hem echter bij zijne onrustige
geaardheid en de gehechtheid aan zijne partij onmo-
gelijk, zich in dézen tijd van algemeenen twist en
tweedragt onzijdig te houden. Met zijn huisgezin
bij zijnen vader op het sterke slot te Engelum zijn
intrek genomen hebbende, was hij dezen behulpzaam
in liet aanvoeren en in orde brengen van allerlei
verdedigingsmiddelen, ten einde bewaard te blijven
voor eenen overval, gelijk aan dien van vroegere
jaren. In menige schermutseling tegen de Schierin-
gers had hij zijnen moed getoond en van zijn voor-
ziglig beleid bewijzen gegeven, altijd echter zoo
veel mogelijk zorg dragende dat hij niet in vijande-
lijke aanraking kwam niet de naaste bloedverwanten
van zijne aangebedene gade; aldus was hij, die an-
ders bij alle vechtpartijen en vergaderingen, onver-
schillig in welk oord van het gewest tegenwoordig
was, niet aanwezig op een gaarlegger te Bolsward
in 1450, waar zijn schoonvader in twist geraakte
en ellendig vermoord werd. Na zijn huwelijk veel
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genegenheid en achting voor den braven. Wig!e op-
gevat hebbende, gevoelde hij grooten rouw over
deszelfs dood en trachtte door verdubbelde teederheid
zijne echtgenoot voor dit zwaar verlies te troosten;
evenwel begreep hij in het vervolg, de andere leden
van het geslacht Camstra, welke hem nimmer bewij-
zen van vriendschap en toenadering hadden gegeven,
maar altijd even vijandig gebleven waren, niet meer
te behoeven te ontzien; voortaan zag hij in hen niet
anders dan gehate Schieringers en legde het zoo we!
op hunnen ondergang, als op die der anderen toe.

(Wordt vervolgd.)
Ilergum, Mei 1845.

Vibius àGroust ins , radendi verticis author,
Boe habitu, hoc vultu, dum superesset, erat.
Ut nocuit Diultis, multis sic profuit idem,
Nee voluit pravus, nee bonus esse nimis.

DOEKE VAN MiltTENA.

d. i.
Eie, Wybe Groustîns, die de kruin te scheren leerde,
Had, toen hij leefde op aard, dees houding, dit gelaat.
Hij schaadde velen, baatte ook velen, en begeerde
Niet al te goed te zijn, gelijk niet al te kwaad,
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DE SLAG BÏJ NORDEN.

Een oogenblik weerhoudt de zware klingen
En Erik heeft den jongen Fries herkend,

Die stout zijn legerkamp durft binnendringen
En dus tot hem zijn1 rede wendt:

„Buig, dapper held: u onder 't noodlot neder,
Dat tegen u beslist heeft in den strijd;

Een' schooner zon ziet elders ligt u weder,
Als gij het hoofd van 't Noordsche leger zijt.

Vertrouw u toe aan mij, geef « gevangen'—•
Wat baat een strijd, die zelfs geee hoop u geeft ?
De Fries zal aan 't verdrag, dat de eer gesloten heeft,

Het zegel van zijn welgevallen hangen!"

.,., En meent gij, dat mij 't leven zoo bekoort,
Dnt ik voor eiken prijs het wil behouden?
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Heer Rudolf, neen! mijn noodlot drijft mij voort —
Ik vrees niet, wat mijn dapp'ren reeds aanschouwden —

Gij vindt mij tot den laatsten strijd gereed •—•
Mijn dood verzoen de neêrlaag, die ik leed!""

„Wat wordt dan van Mathilde, o red haar 'leven!"

„„Opdat ik z'aan uw hand zou overgeven!
Neen Rudolf! neen, daar, waar haar vader sneeft,

Kan deze teedre bloem niet leven;
De dag, waarop een vloek van O din kleeft,

Moog haar voor 't minst een stille rustplaats geven!""

Hij spreekt en snelt den ridder te gemoet,
Die thans geen hoop op 's meisjes redding' voedt.
Dat uit haar tent dien strijd aanschouwen moet,

O stil en treurig zat zij daar,
Toen 't uur van strijden was gekomen,
Verzonken in haar sombre droomen

En bevende als een duifje voor 't gevaar,
Dat over haar geliefden zoude komen!

Wat zou zij hopen in haar smarten ? Ach!
Welke uitkomst ook het slagveld brengen mag,

Die kamp kan haar slechts droefheid brengen,
Een traan van eind'loos wee doen plengen.

Wat Erik zelfs tot haar beveiliging deed,—
Hoe zij zijn zege ook niet betwijf len koude,
Die ze op de magt van 'tNoordsche leger grondde,
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O! zoo hij toch eens schipbreuk leed,
En d'edle moed, de liefde voor zijn stranden,
Die 't Friesche hart zoo hoog, zoo warm deed branden,

De zegepraal aan hem ontrukken kon,
De Fries den Noorman overwon!—•

Ach, angstig, als het vinkjen op de twijgen,
Dat van haar zij, liaar gaaike neer zag zijgen

In d' open muil der slang •—• klopt haar het hart;
Maar hooger klimt nog hare doodsche smart

Nu zij ontwaart, dat E r i k s dappre scharen
Reeds door den Fries teruggeslagen waren,

En deze thans zich op den Noorman stort,
En van bedreigde een stout bespringer wordt;

Nu duizenden het slagveld reeds bedekken,
Die 't morgengoud ter zege scheen te wekken;

De vlugt verkieslijk is, de schande groot —
Geen strijder meer den Friezen weerstand bood,

En zee en stroom de vlugtenden verzwelgen,
Gekomen tot verwoesten en verdelgen."

O! als uw hart uit deze onzekerheid,
Die hoopt noch wensclit, op eens in al de ellende
Wordt neergestort, waarvoor 't geen naam zelfs kende,

Als gij niet weet, wat toekomst u verbeidt,
En boven u, de stormen losgebroken,
En onder u, des levens puinen rooken,

Met vlammen, door dien storm meer uitgebreid, —
Waarmee zult g'aan uw hart, dat u gaat vlieden,
ïn dezen nacht des levens weerstand bieden'?
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A! d'ijslijkheid van baar rampxuaigen staat
Vertoont zich op Mathilda's droef gelaat;

Haar vochtig oog waart siddrend in het ronde;
En waar zij nog een poos het vesten konde,

îs slechts de dood met zijn gevolg te zien,
Dien 't leger wil, maar ach, niet meer kan vliên. •—•

En wie zijn zij, die hare tent genaken ?
't Zijn ruiters •— vrienden •—• 'l is haar vader! ach!
Haar.teeder hart versmelt in rouwgeklag,

Bij d'aanbîik van dien grijsaard, zoo vernederd!
Haar eigen rouw vergetend, ziet haar oog
Alleen den man, wien diep het noodlot boog;

Haar hart, geheel wanhopig en verteederd,
Denkt thans alleen aan zijne redding: voor

Haar geest wijkt zelfs het tooverbeeld der liefde —
Het scherpe zwaard, dat E r i k s boezem griefde,

Wondt meer haar borst, dan deze schicht-, die door
Haar hooploos hart zich wist een weg te banen,

En meer haar vraagt dan bloed en tranen.
Maar wie zijn zij, die op het eigen spoor
Van Erik, tot zijn legerplaats, thans door-

gedrongen zijn? Hoe, Rudolf hier, haar minnaar,
En als haars vaders overwinnaar!

Wat uitkomst •— welke hoop, o God!
Wie weet, of nog haar diep rampzalig lot

Geen enkle bloem zal vlechten tusschen doornen, —
Maar hoort zij ook het schallen niet der hoornen ?

Ziet zij het zwaard niet opgeheven ? Waar
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Verbergt zij thans hare oogen? bergen-zwaar
Drukt op haar ziel een' vreeslijke gedachte •—•

Stortte eens het zwaard van R u d o 1 f 't edel bloed
Haars vaders — of als R u d o 1 f vallen moet—!

Nog eens verzamelt zij haar krachten,
En op het oogenblik dat deze voor het zwaard

Van Erik valt, stort zij zich in het midden
Van dezen, wie gevaar noch dood verbidden!

„Het is gedaan," zucht d' edle jongeling, •
Nog stervende zijn' bruid met zijnen arm omvangend,
En aan bebloede borst met laatste krachten prangend :

„ Ik wilde niet mijn' onbevlekte kling
Bezoedlen met het bloed uws vaders, o Mathilde!
Schoon hij den dood van mijne handen wilde;
Vaarwel — wij zien ons weer1—• mijn vaderland, mijn God!
De zege is ons, vaarwel Mathi lde! ons lot...."

Dus sprak hij, wijl de dood zijn lippen sluit,
Het woord versterft, waarmede hij zijn' bruid —

Bleek, bevend over hem gebogen,
Nog wijzen wilde naar den Hoogen.

Helaas! haar hart, ontbladerd als een roos,
Door een moedwill'gen knaap, kent geene palen

Voor hare smart: — verbrijzeld •— hopeloos,
Zoekt slechts haar blik den ruiter te achterhalen,

Wiens hand haar minnaar nedersloeg,
En naar haar hart noch hare liefde vroeg,

Die in 't gedrang zich stort met zijne ontzindcn,



43

Om daar den dood te geven en te vinden,
Doch eer hij sneeft, zijn oog verwilderd slaat
Op haar, die hij wanhopig — eenzaam laat.

En zij, helaas! zij ziet haar vader sneven •—•
Diep, diep gevoelt zij haar verlatenheid,

AI d' eenzaamheid van een zoo jeugdig leven,
Dat nu reeds van de hoop der toekomst scheidt;

Daar blinkKhet zwaard van R u d o I f haar in d1 oogen,
Wild grijpt zij 't op en zucht:

„ Mijn liefste! ik kom ï
De roem mijns Iands is dreigend weggevlogen,
Mijn vader viel voor mijne weenende oogen,

En gaf den dood aan mijnen bruidegom,
Waartoe zoude ik hier langer blijven leven ?
Men zal mij hier, naast u een rustplaats geven,

Daar rust het zacht —• wat wensch ik meer •— ik kom!"
Een teedre zucht zweeft zacht het slagveld over,
Als 't ruischen van een vleugel door het loover.

Zij is niet meer — haar schoone en zachte blik
Sloot zich met smart dat uur van dood en schrik.

Een ruiter vond dLe maagd aan R u d o 1 f s zijde,
Als of zij sliep, en wierp voor doodsgewaad

Zijn grove mantel over beiden,
En snelde heen, met wanhoop op 't gelaat.

't Was Eg-iII, die nog vlugtende, Math i lde
Voor Rudolfs liefde redden wilde.

Painv'mule, ARK. DK .IOM;.
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Wanneer men van het dorp Marrurn of Ferwerd naar
Wanswerd gaat, dan ziet men op eenen kleinen afstand,
ter linkerzijde van den weg, twee aanzienlijke binnen-
plaatsen, welke door hunne schoone ligging op eenen
hoogen terp, omgeven door statig geboomte, de aan-
dacht van den wandelaar al aanstonds tot zich trekken.
Deze beide plaatsen zijn algemeen bekend onder den
naam van het Klooster ofwel van het Fermer der Klooster,
welken naam zij verschuldigd zijn, aan het rijke en aan-
zienlijke klooster Foswerd, hetwelk voormaals op deze
plaats heeft gesiaan.

Geene gróote rol heeft dit klooster in de geschiedenis
gespeeld, maar het weinige dat ik omtrent deszelfs lot-
gevallen heb kunnen opsporen, wenschte ik kortèlijk
mede te deelen.

Nadat het Christelijk geloof van lieverlede algemeen
in ons vaderland was ingevoerd, begon men er ook, op
hei voetspoor der Oostersehe landen, kloosters te stich-
ten , als verblijfplaatsen, waar men in stille afzondering
zich geheel aan den dienst van God kon toewijden, Deze
kloosters werden veeltijds gesticht door de milde bijdra-
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gen van ecnigo rijke en aanzienlijke edelen, maar dikwijls
ook als gevolgen van geloften, welke het Opperwezen
waren gedaan, bij het wel gelukken van ondernemingen,
of bij de verhooring' van wenschen en gebeden. Aan zulk
eene gelofte had ook ons jdoosler dcszelfs ontstaan te
danken.

Een zekere H a y o, voortgesproten uit het aanzienlijk
en oud geslacht der Camraingha's, een geslacht bijna
zoo oud als onze jaartelling, daar zij reeds 50 jaren na
de geboorte van onzen Zaligmaker, aanzienlijke posten
bekleedden bij het hof van den Fricschen koning Dib-
baldl) , deze Haijo stichtte in het jaar 866 2) een kloos-
ter op het eiland Ameland (waarvan hij, even als zijne
voorvaderen vrijheer was) ter voldoening eener gelofte
welke hij had gedaan.

Men bouwde het klooster op de plaats, alwaar vroeger
liet beeld en de tempel van den afgod Fosto hadden ge-
staan, eene Godheid, welke door de Heidensche Amelan-
ders inzonderheid werd vereerd en aangebeden. Men
noemde hetzelve Foswerd of Foswaarde. Waarschijnlijk
dat de plaats, alwaar de tempel van Fosto had gestaan,
sedert onheugelijke tijden dien naam had gedragen. Het
was eene zamensmelting der woorden Fosto en Werd,
Wierd of Waard, eene hoogte of een stuk land, en betee-
kende alzoo eene plek gronds, toegeheiligd aan den dienst
van den afgod Fosto.

1) Winsemius, pag, 24.
2) Winsemius, pag. 111.
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Nadat nu het klooster volbouwd was, verzocht Haijo
in het volgende jaar aan Odilbaldos, 12^° bisschop
van Utrecht, een Fries van afkomst, om hem eenige g-ees-
ïelyken toetezenden, ter bevolking van zijn nieuw»opge-
rigt klooster. Al spoedig voldeed deze aan zijn verlangen
en zond hem eenige zeer goede en godvreezende reli-
gieuzen toe, welke hij uit vele vervallene kloosters had
hijeenverzameld, en welke onder den regel van St. Be-
nedic tus , de geestelijke orde zouden beginnen. î)

Deze orde was de oudste monniken-orde in Europa.
De statuten dezer orde hadden dit verstandige, dat zij den
beschaafden mensen tot geene volstrekte eenzaamheid
verpligtten.Lediggang was ten eenenmale verboden, maar
behalve de klooster bezigheden, moesten de monniken de
jeugd onderwijzen in het lezen en schrijven, en daaren-
boven allerlei kunst- en handwerken uitoefenen. Deze
orde was dus, door hare wijze instellingen, juist geschikt
om beschaving en verlichting bij onze woeste en onbe-
schaafde voorouders voortteplanten, en hen opteleiden,
niet alleen tot de betrachting van hunne godsdienstplig-
ten, maar oofc tot de waarneming van maatschappelijke
belangen, tot de beoefening van kunsten en wetenschap-
pen. —

Vele jaren beantwoordde dit klooster aan zijn verheven
doel, en nam hetzelve in aanzien en rijkdommen aanmer-
kelijk toe. Maar die rijkdommen waren dikwijls de bron
van veel onrust en verdriet.

ï) Ocoo ScliarJensis, pag. 78. Winsemius. t. a. p.



47

De zeekusten werden namelijk menigmaal onveilig ge-
maakt door de strooptogten van zeeroovers en vrijbui-
ters, en geen wonder dan ook, dat het rijke Amelander
klooster dikwijls de roofzuchtige blikken dier woeste
zeeschuimers tot zich trok, en dat het stille en rustige
leven dier vreedzame kloosterlingen vaak; door hun on-
verwacht bezoek, plotseling werd afgebroken. Althans
de chronykschrijver 1) verhaalt ons „zij hadden daar
veel Ie lijden en wierden zeer gekweld van de kwade
schelmen, Pyraten en zeeroovers, zoo met geweld, brand,*
rooien, als anderszins."

In dien tijd leefde er in Friesland eene gravin Anna,
eene dochter van den edelen heer van Cammingha van
het Ameland. Zij was echtgenoot van den heer Adolph
Fronenburg, welke door den Bisschop Conradus
van Utrecht begiftigd was met het graafschap van Oost-
Friesland, zoo als men toen dit gewest noemde, en het-
welk zich uitstrekte van de Zuiderzee tot aan de Laauwers
toe. Deze gravin was eene zeer zachtaardige en gods-
dienstige vrouw. „Het was" zegt de historieschrijver,
„een zeer godvruchtige en devote vrouw, goedertieren
en Hoffelijk tegens een yder, was zij ook zonderling mild
en liberaal tegens de geestelijkheid." 2) Het smartte
haar dat het klooster, waarin zij waarschijnlijk zelve, in
hare jeugd onderwijs had genoten in de Christelijke

1) Occo S c h a r l e n s i s , pag. 87.
2) Occo S c h a r i c n s i s , pag. 87, alwaar men deze geschiedenis

van de verplaatsing des kloosters vermeld vindt.
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godsdienst en in andere nuttige kundigheden, zoo hul-
peloos was overgegeven, en zoo veel te verduren had
van die woeste eu roofzuehtige zeeschuimers t en zij was
op middelen bedacht om het klooster van dezen overlast
te ontheffen. Hierom verzocht zij aan bovengemelden
Bisschop Conradus vergunning, om het klooster te
mogen verplaatsen naar den vasten wal, naar een meer
binnenlands gelegen en stiller oord, alwaar de geestelij-
ken, in rust en vrede, ongestoord aan de pligten van
hunnen godsdienstigen regel konden voldoen. De Bis-
schop aarselde dan ook niet om aan het edele doel van
Anna zijne hooge goedkeuring en toestemming te geven.
En nu verplaatste zij ten dien einde in het jaar 1109 het
klooster Foswerd van het Ameland naar de omstreken
van Ferwerd, naar eene stille en afgelegene plaats, welke
door hare eenzame ligging, wel geschikt was voor Gods-
dienstige afzondering. Omstreeks denzelfden lijd, werd
de kerk van het klooster door genoemden Bisschop in
eigen persoon ingewijd en toegeheiligd aan St. Johan-
nes den Dooper. 1) Het kloostergebouw op het Ameland
werd gesloopt en men zegt dat van deszelfs ruïnen de
kerk van Hollum is opgebouwd, welke thans nog be-
staat. 2) Het nieuwe klooster bleef den naam van Foswerd
behouden, hoewel het soms onderden naam van Bethanie
in de geschiedboeken voorkomt. Het had het regt van
zelve eenen abt te kiezen, en de kloosterlingen, zoowel

1) Oudheden en Gestichten van Friesland, 1ste dceî, pag. 378.
-) Kok, Vader!. Woordenboek, Aanhangsel!. Zie Ameland.
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mannen ais vrouwen (want het was een dubbeld klooster)
bleven den regel van St. Benedictus volgen.

De geschiedschrijvers roemen eenparig het voorbeel-
delooze, godvruchtige en eerbare leven, dat door de
kloosterlingen, mannen zoo wel als vrouwen, geleid
werd. Overal waren zij beroemd om hunnen echten Gods-
dienstzin, onbevlekt leven en reinen wandel, waardoor zij
bij alle menschen bemind waren en in hooge achting ston-
den. De goede naam, welke hetklooster had, ging zoo ver,
dat, toen het eene eer voor rijke en aanzienlijke familien
beschouwd werd, een geestelijke in zijn geslacht te heb-
ben, toen vele mannen en vrouwen de wereld vaarwei
zeiden, om hunne overige dagen in eerbaarheid en kuisch-
heid achter sombere kloostermuren, alleen en geheel aan
God toetewijden, er toen wel tien de kloostergelofte te
Foswerd aflegden, tegen een elders. 1)

Dit deugdzame leven der kloosterlingen gaf ook dik-
werf aanleiding, dat het klooster zoo mild begiftigd en
rijk beschonken werd, waardoor het een der rijkste kloos-
ters dezer provincie werd. Immers die aanzienlijken, welke
zich aan het klooster verbonden, namen ook veelal hunne
bezittingen mede, welke dan doorgaans bij uiterste wil,
ten minsten voor het grootste gedeelte, het eigendom
van het gesticht werden.

Inzonderheid had Foswerd vele rijkdommen te danken
aan het geslacht der Harl inga's. Toen nog het klooster
op het Ameland stond, was het reeds door deze familie

1) Oudheden en gestichten. Iste deel. pag. 383.
4
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begiftigd met 3 zathen lands in Dykshorne en Wester-
bierum gelegen. ï) Zoo ook werden deszelfs bezittingen
aanzienlijk vermeerderd door den laatsten telg van dat
oud geslacht. Toen namelijk Jp uk e, de zoon van Joost
Ludigman en Graets Harlinga, den geslachtsnaam
zijner moeder had aangenomen, om zijn oud en vermaard
geslacht voor vernietiging te bewaren en in vroegeren
luister te herstellen, doch daar hij alle zijne pogingen
daartoe, zoo door de haat en vijandschap der naburige
edelen, als wel voornamelijk toen op den 23 Julij 1175,
de bliksem zijn nieuw gebouwde stins geheel in asch
deed verkeeren, dit beschouwde als eene goddelijke
aanwijzing, dat de oude voorzegging vervuld moest
worden, dat namelijk zijn geslacht zou uitsterven; toen
begaf hij zich, in onderwerping aan den wil des Hemels,
naar het klooster Foswerd, om daar, in rust en stille af-
zondering zijne overige dagen te slijten, terwijl hij het
klooster begiftigde met 94 morgen lands in Dijkshorne
en 84 morgen tusschen Sexbierum en Westerbierum
gelegen, en het overige den armen schonk.

Hoe gelukkig Foswerd in vele opzigten boven andere
kloosters genoemd kon worden, bleef het toch ook niet
voor ongelukken en rampspoeden bewaard, maar trof
het menige zware slag.

Inzonderheid rampspoedig was voor hetzelve de gewel-
dige overstrooming, welke op den 14 December des jaars
1287, vergezeld van een vreesselijk onweder, geheel

î) Occo Scharlensis, pag. 98-
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Friesland dreigde te zullen vernietigen en waarbij 80,000
menschen eene prooi der golven werden. „Toen', mr dron-
ken er ook ie Foswerd" zegt de geschiedschrijver „sul-
eken meenicMe, dat het ghetal nauwelijcx te beschrijven
is." 1) Ook werden de plaatsen waar het zoo vele bezit-
tingen had, door deze en eenige opvolgende watervloeden
geheel door de zee verzwolgen, Het stadje Grind, West-
workum, Westerbierum en Dijkshorne verdwenen onder
de golven, en met haar vele rijkdommen van Foswerd.

Ook het jaar 1349 was voor ons klooster een jaar van
rampspoed en rouw. Toen werd geheel Friesland door
eene kwaadaardige besmettelijke ziekte bezocht, eene
ziekte, welke plotseling hare slagtoffers aantastte en weg-
rukte, zoo plotseling, dat de menschen dikwijls eensklaps
op de straten werden overvallen en dood ter neder vielen.
Voornamelijk woedde die ziekte in de kloosters Klaar-
kamp en Foswerd. In het eerstgemelde klooster stierven
184 personen en te Foswerd werden 207 door die ijsse-
lijke ziekte weggerukt. „In alles van Priesters, Con-
versen, Leken, Proevenaars, Nonnen, Conversinnen en
ander Weereldlijk Vrouw-volk." Zelfs de abt van het
klooster, heer Hessel van Hallum, bleef van deze
ziekte niet verschoond, hoewel hij langzaam herstelde. 2)

Heb ik straks gesproken van het stille, vreedzame en
godsdienstige leven der kloosterlingen van Foswerd,
geheel anders was het gesteld, toen menigvuldige twis-

î) Winsemius , pag. 175, Occo Soha r l cns i s , pag. Î24.
2) Occjo S c h a r i e n s i s . pas;. 144. Winsemius 205
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ten en gedurige schermutselingen tusschen Schieringers
en Velfcoopers, in geheel Friesland eenen oorlogsgeest
deden ontbranden, waarvan de kloosters niet verschoond
bleven. Het is waar dat de priesters en zij die tot het koor
behoorden, niet zoo wild en woest waren als de conver-
sen en Ieekebroeders, maar het schijnt dat de priesters
en andere overheden, ja zelfs de abten niet uitgezonderd,
hun ontzag en onderwerping over de wrevelige conver-
sen hadden verloren. Men leest ten minsten „Omtrent
dese ttjdt (Anno 1337j hadden die van Mariengaerde,
Fosicert, Claerecamps ende andere rijcke Conventen,
ontallijcke vele Conversen ende Leekebroeders, die welcke
na het exempel veeier geestelijcken dies tijls, in alle
onghebondenheyt, gulsigheyt, wellusten, ende partij-
schap lenende, goede vermaninghen ende bestrafjinghen
der vromen ende Godtsalighen in den wind sloeghen.
Sich niet anders tierende, dan of nu verre de Religie
ende Godsdienst uit die herten t' eenemael ghebannen
ende verdreven was." 1)

De zeden waren dus in de kloosters vrij wat verbas-
terd, en ook het klooster Foswerd overleefde deszelfs
roem van vroomheid en stille godsvrucht, en werd me-
degesleept in dien maalstroom van zedeloosheid en on-
gebondenheid, welke de geest der tijden toen na zich
sleepte.

Tot dien oorlogzuchtigen geest, waarvan ik zoo even
sprak, werden deFoswerder kloosterlingen voornamelijk

I) Winseraius, pag. 'iOO.
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opgeruid en aangehitst door Odo Botnia, zoon van
Feicko Botnia, een edelman van Marrum, die aldaar
op zijne stins Botnia woonde. Hij was een afstammeling
van dien ouden Odo Botnia, die reeds in het jaar 900
te Marrum eene stins bouwde, welke stins nog in het
jaar 1708'door Helena Botnia, als laatste spruit van
dat aanzienlijk geslacht, werd bevoond. Hij was een dap-
per, onversaagd en kloekmoedig krijgsman, die, met
zijnen zwager Jackla Jeppema, een schrik onder de
Schieringers verspreidde, en die, geholpen door de con-
versen van Foswerd, door moorden, branden en roo-
ven, den Schieringers in Westergoo verbazend veel
nadeel heeft toegebragt. 1) Onder anderen hebben zij
op den 18de11 Augustus 1397, een moorddadig gevecht
geleverd lusschen Marsum en Dronrijp, op de Menaldu-
mer mieden, tegen Dekema en Hannya, als hoofden
der Schieringers, in welk gevecht Botnia zwaargewond
is geworden. 2)

Groote onheilen ontstonden er door dezen krijgszuch-
tigen en partijdigen geest der kloosterlingen. Gedurige
en herhaalde strooptogten voerden de verbittering ten
top. De kloosterlingen van Foswerd moordden en roof-
den op die van het naburige Klaarkamp, welke de partij
der Schieringers hadden gekozen; maar de Klaarkamp-
sters bleven niet ten achteren, om gelijk met gelijk te
vergelden, en door moorden en brandstichtingen met

1) Occn S c h a i i e o s i s , pag. 148, Winsemius , pag. 215.
2) Sc l in tanus , pag. 218, Oceo Scl iar ionsis , pag. 151.
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woeker terug te betalen. Zoo slaken zij, onder anderen,
in het jaar 1397, de kerk van Foswerd in brand, waar-
door zij geheel in de asch werd gelegd. Deze kerk was
voor dien lijd een sierlijk gebouw. Dezelve had in liet
koor een dubbeld gestoelte, zoodat er onder en boven, aan
elke zijde, 12 paren konden zitten, buiten de abt eu de-
prior. De. geheele kerk was overdekt met een houten ver-
wulfsel en was met schoóne schilderijen versierd. Zij
prijkte met eenen deftigen en hoogen toren, welke ge-
heel van onderen tot boven met lood was gedekt. Deze
toren was met opzet zoo hoog en hooger ais die van
Klaarkamp opgetrokken, om boven deze uittemunten.
.,Zij hadde" zegt de geschiedschrijver, „een zeer hogen
Toorn., die den- Klaarkaw.per te boven ging, want hij
uil kriegelheidoan de Conversen zoo opgedreven was." 1)

Met grooten ijver werd de kerk welhaast op nieuw
herbouwd door de kloosterlingen zelve, die, zoo als
reeds gezegd ïs, alle handwerken, en dus ook dat van
timmerman en metselaar uitoefenden. Baar er geen hout-
werk in de kerk gebleven was, ondergroeven de con-
versen het geheele muurwerk en lieten het instorten,
waarna de kerk naauwer, korter en lager gemaakt werd;
ook overdekte men ze met een steenen verwulfsel in de
plaats van hout, om niet zoo schielijk weer in brand te
kunnen geraken. 2)

Het is niet te verwonderen dat de Foswerders, nu

1) O e e, o S c h a r ie n s i s , paft- 149.
ál O e c o S c h a r l c n s i s , f. a. \>.
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zij hunne schoone kerk in de asch zagen liggen, op eene
vreesselijke weêrwraak bedacht waren, en bij de eerste
de beste gelegenheid namen zij dan ook bloedige ge-
noegdoening, door het doodslaan van vier converscn
van Klaarkamp. Zoo had de eene daad de andere ten
gevolge. De verbittering werd eindelijk zoo hevig, de
onderlinge haat en partijschap gaf aanleiding tot zoo
vele moorden, plunderingen en brandstichtingen, dat
er van hoogerhand een gebod moest uitgaan, om alle
vijandelijkheden te staken. Hierdoor kwam nu wel een
oogenblik van rust en kalmte, maar het was van korten
duur; door de geringste omstandigheid kwam de oude
wrok weer boven en gaf aanleiding tot hernieuwde moord-
tooneelen. 1) Later echter gaf eene edelmoedige daad
aanleiding, dat niet alleen alle vijandelijkheden gestaakt
werden, maar dat zelfs eene opregte en duurzame vrede
tusschen de beide kloosters tot stand kwam. Een Iceke-
broeder namelijk van Foswerd, een man die bij den
abt in hooge gunst stond, werd beschuldigd dat hij een
knecht van Hessel Mockema had vermoord. Moc-
kerna wist zich van dien leekebroeder meester te maken
en voerde hem gevangen naar Dockum. Daar voorze-
ker beidde hem een treurig lot, want het was wel te
voorzien dat Hesse l eene bloedige wraak zoude ne-
men. Doch. op den 24stu« December 1478 verlosten de
conversen van Klaarkamp hem uit de handen van den
verbitterden M o c k e m a, en gaven hem ongedeerd aan

J) Schot anus, pag. 219.
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zijn klooster terug. De kloosterlingen van Foswerd wa-
ren zoo getroffen door deze edelmoedige daad en door
dit bewijs van Christelijke liefde bij hunne vijanden, dat
zij zich met hen verzoenden; de oude vriendschap werd
hersteld en vervolgens door geene partijschap meer ver-
broken. 1)

Van de abten welke over Foswerd het bestuur hebben
gehad, vind ik weinig in de geschiedenis vermeld. Dë
eerste van wien opzettelijk melding gemaakt wordt, is
Hesse l van Ha l ium, waarschijnlijk aldus naar zijne
geboorteplaats geraamd. Hij is dezelfde van wien hier
voor gezegd is, dat hij in 1349 door die besmettelijke
ziekte was aangetast. Hij wordt geroemd als een ge-
schikt , geleerd en verstandig man, ootmoedig en zeer
Meffelijk in den ommegang, zo dal hij bij alle lieftallig
en bemind was. 2)

Dan vindt men als abt te Foswerd omstreeks het jaar
1481, Hermanus, bekend als zeer vredelievend, waar-
om hij verkozen werd als bemiddelaar lusschen Wybo
Jarig s van Akkrum met WorpLieuwes , zijn vrouws
broeder en de stad Leeuwaarden. welke de stins van
Wybo J a r i g s in 1481 hadden belegerd en vernield.
Zijne bemiddeling herstelde den vrede. 3) ïn 1490 maakte
hij met die van Oostergoo een verbond met de Gronin-
gers, en in het jaar 1500 onderteekende hij het ver-

1) Oceo Schar lens i s , pag. 2SS, Winsemins , pag. 29ï.
•2) Occo S c h a i i c n s i s , pag. 144.
3) Scho tnnus , 365, Otco Scha i i cn s i s , p,i<r. 233. 253.
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zoekschrift aan den Hertog van Bourgondie, om Fries-
land te verlossen van het Saxisehe juk. 1) .

Zjn opvolger zal mogelijk geweest zijn Willem van
G r o n i n g e n , die gestorven is in 1540.

Nadat Wil lem van Gron ingen gestorven was,
verkozen de broeders en zusters van Foswerdtot hun-
nen abt een zekeren Fop po, die broeder in dat klooster
was. Maar niettegenstaande hij eerst het herdersambt
had aangenomen, bedankte hij, weinige dagen na zijne
verkiezing, vrijwillig en uit eigen beweging, voor die
aanzienlijke betrekking. Daarop hebben zij benoemd heer
P e t r u s , prior van het convent te Smallene; maar ook
deze weigerde den last der herderlijke bediening aan te
nemen. Eindelijk viel hunne keuze op Gerrit van Har-
derwijk, huisbezorger van de abtdij Bethlehem, welke
verkiezing door een open brief van den bisschop Gcor-
gius van Egniond in 1546 werd bevestigd. 2)

Gerrit van Harderwijk schijnt die waardigheid
niet lang bekleed te hebben, daar wij reeds in 1550 als
abt vermeld vinden G e r a r d u s W i t t e n s , en in het
jaar 1565 een heer P e t r u s , dezelfde P e t r u s -waar-
schijnlijk, die vroeger beroepen was, maar toen be-
dankt had.

ïn 1579 vindt men als abt te Foswerd P a u 1 u s C o. -
t e r u s , die eerst prior van het klooster Thabor was

1) Winsemius , pag. 376.
'2) Oudheden en Gestichten, 1ste ilecl. pag. 378. alwaar de gc-

heel'e open brief te vinden is.
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geweest, maar door C u n e r u s V e t r i, eerste en laatste
bisschop van Leeuwarden, uit zijn klooster was verdre-
ven , en met een klein geschenk en een uiterst gering
jaarlijks inkomen, eene kamer in het St. Anna klooster
te Leeuwarden moest bewonen. 1) Het zal hem dus wel
eene aangename gewaarwording zijn geweest, toen hij
uit die vernederende en armoedige omstandigheden ver-
lost, en als hoofd in het aanzienlijke klooster Foswerd
geplaatst werd. Andries Cornelius van Staveren
heeft zijne chronijk in de moedertaal aan dezen abt
opgedragen. Deze Costerus was in 1579 mede onder-
teekenaar van een rekwest aan den Graaf van Rennen-
berg , om de Unie van Utrecht te verhinderen.

Hij zal, mijns inziens, wel de laatste abt van Foswerd
zijn geweest, want •—• de kerkhervorming, welke lang
was voorbereid, naderde hare algemeene invoering. En
toen op den laatsten dag van Maart des jaars 1580, in
eene lands vergadering, binnen Leeuwarden gehouden,
het Pausselijk geloof geheel werd afgeschaft, cîe Her-
vormde leer werd ingevoerd, de kloosters werden op-
geheven, en derzelver bezittingen het eigendom der
provincie werden, om dezelve ten voordeele van het
land aantewendcn, toen ook zal het klooster Foswerd
opgehouden hebben te bestaan , nadat er ruim 7 eeuwen
sedert deszelfs stichting, en 47! jaren sedert deszelfs
verplaatsing naar Ferwerd, waren voorbijgegaan.

i) Friesche Volks-almanak voor 1841, pag. 154.

Ifallvm, Julij 1845. H, G. CANNECIETEK.
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1581.

Der Saksen Hertog had zijn recht,
Wanneer men 't ooit dien naam mag geven -
Door vuige baatzucht aangedreven ,

0 Vaadren, op uw erf ontzegd;
De heerschappij van F r i s o o s landen
Ging van hem over in de handen

Des vijfden K a r e 1 s, uit het bloed
Van 't machtig Oostenrijk gesproten,
Die 's vaders glorie zou vergrooten

Door zijn vernuft, beleid, en moed.

Gij, Friesland, waart zijn jongste Bruid,
En spoedig ook de meest geliefde,
En die u 't allerbitterst griefde,

Die, steeds op Hst en 'valschheid uit,
Alleen op uwe schatten doelde,
Een hartstocht, dien hij nooit gevoelde,

Geveinsd had, dus uw jeugd bekoord
En blijken 'van inv gunst onffanfren.
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En immer meerdre dorst verlangen,
Vliedt, ais hij Kare ls voetstap hoort.

Ja, Gelder vliedt, en gij, o Maagd,
Daar ge eindelijk uw boeien slaken,
Uw rechten Bruigom ziet genaken,

Erkent den Ridder, opgedaagd
Om u te koestren in zijne armen
Met teedre min en diep erbarmen; -—

U van den Hemel toegeschikt; —
Wiens oog, geheel op u geslagen,
Met meer dan inenschhjk welbehagen,

Uw schoonheid voedt, vermeert, verkwikt.

Maar laas! al ras.... Gij, menschenhart,
Zult ge altijd ons een raadsel blijven ?
Zal niets de neevlen hier verdrijven,

Waarin ge uw vreugd, gelijk uw smart,
En wat u wijders mag vervullen,
Ja, overkroppen, weet te hullen ?

Of, kent gij-zelf u-zelven niet?
En weet gij-zelf niet te onderscheiden,
Wat u bewegen mag en leiden,

En in uw kameren geschiedt?• n 1 -

Die K a r e 1, 't waardig evenbeeld
Zijns eedlen voorzaats, Charlemanje,
Wiens keizerskroon, als die van Spanje,

Hem door God? wil is toebedeeld:



61

Voor wien vier Waerelddeelen beven;
Voor wiens aanhoudend verder streven Ij

De trotsche maan van Mekka wijkt,
Voor wien, Pavye, op uwe velden,
De stoutste van Europaas helden

Wel de eer behoudt, maar toch bezwijkt. 2)

Die reikt een, zijns onwaardig, zoon
De scepters van zijn rijkste landen,
Die tilt Philips, met eigen handen,

Te Brussel op zijn koningstroon!
Die gaat zich in een cel begraven,
En aan een Monnik zich verslaven,

Wiens geesselroe den rug doorrijt
Dien eens het godlijk purper dekte,
Die 't brein, dat elks bewondring wekte,

Met hel en vagevuur kastijdt.

Of waart gij 't, Luth er , wiens bestaan,
Dat Romes kerk, toen ze op u wrokte,
Tot in haar fundamenten schokte,

De keizerster dreef uit haar baan ?
Waart gij 't, Hervorming, aan wier stralen,
Toen gij ze op de aard deed nederdalen,

1) Pies oDllre (nog verder) was de zinspreuk van K. Ka rel.
2) Madame, tout est-perdu, fors thonneur (Mevrouw, alles is ver-

loren, behalve de eer), schreef Franco is I, Koning van Frankrijk
aan zijne moeder, nadat hij den veldsîagbij Pavia(in't Oud-neder-
duitseh Pavye) verloren had, en bij de Spanjaarden gevangen was
gemaakt.



Hij zich onttrok ? waart gij ' l , wier kracht
Hij in een klooster is ontvloden ?
Die 't Rijk, door zulk een Vorst geboden,

Hebt bijna gansch tot niet gebracht ?

Wanneer aan 't Sicieljaansche strand
AU' wat ons-aller Moeder, de Aarde,
Sinds lang tot ava zamengaârde,

Als vuurzee uitstroomt over 't Land,
Dat zij verrijkte en nu weer plondert,
Dan hijgt, en zwoegt, en trilt, en dondert

En bliksemt, Aetna niet alleen,
Wiens rotsig ingewand haar boeide,
Aleer 't door hare vlam ontgloeide,

En barstte, en scheurde, en ruim gaf,'—• neen!

De dolle pijn , die 't lijf doorwoelt
Dier goede en hooggeschatte Moeder,
Gedurig feller en verwoeder,

Wordt door haar kindren meêgevoeld.
Om hare smarten verontrusten
Zich vaak de verst gelegen kusten,

En van 't ontzettend barenswee
Krimpt heel Europa, dampen, rooken,
Haar verste bergen, — borlen, koken,

De versten van haar zeen meê.

Ook toen, o Luther, uwe Leer,
Uws ondanks, •— gij toch ooreloogdet
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Aanvanklijk niet, — neen, gij bcoogdet
Geen krijg, riept niemand in 't geweer,

Maar wildet ook bij 't volksverlichten
Voor niemand onderdoen oi' zwichten , •—

Gehandhaafd worden moest door 't zwaard,
Vloog de oorlogsvlam, te ras ontstoken,
Het eerst in Duitschland uitgebroken,

Verterend verder over de aard.

Had K a r e I s telg met wijs beleid
Getracht den godsdiensttwist te sussen,
Den brand nog tijdig uit te blusschen

Door heilzame toegevendheid,
Zoo eindloos vaak hem afgebeden,
Wel droeg de Spaansche Vorst, nog heden,,

Tien zuivre paerlen aan zijn kroon,
Die, schoon drie eeuwen sedert stormden,
Den koninklijken hoofdband vormden

Voor onzen Nedcrlandschen Troon.

Maar neen! die dwaze telg bestond,
De nieuwe Leer, bij 't ochtendgloren,
In 't bloed des onderdaans te smoren,

En brandde en blaakte op Neêrlands grond.
Vergeefs! want, goed en bloed niet achtend,
Altijd 's Volks heil-alleen betrachtend,

Trad WiHem van Oranje aan 't hoofd
En spits van u, Noord-Nederlanders,
En trouw blceft gij aan zijne standerts,

Nadat ge 't eens hem had beloofd.
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Toch achtte lang de Muiteling, •—
Als hij in Spanje werd geheelen, —
Bij 't breken van de slavenketen,

Het recht zijns Konings niet gering;
Het kon zich 't denkbeeld niet gewennen,
Niet langer P h 1 i p s als Heer te erkennen,

En 't was alleen diens tirannij,
Die, tegen willen en begeeren,
Oud-Neèrland dwong, hem af te zweren, —

Eerst op dien stond werd Neêrland vrij!

Toen leefde een Brave, in Frieslands Hof
Als Lid van 's Konings Raad gezeten,
Die Fecke Rhala werd geheeten.

Zijn deugd verwierf hem aller lof.
Voor elk zoo billijk als rechtvaardig,
Was hem vooral die vrijheid waardig,

Die vrijheid van geweten leert,
En allen Rangen, allen Staten
Haar even duurzaam vrij wil laten,

Als zij ze voor zich-zelf begeert.

„Mijn dierbare echtgenoot," (zoo doet
Zijn gade, uit edel bloed geboren,
Zijn ga, Sjouck J e l t i n g a , zichhooren,)

„Wat gaat er om in uw gemoed ?
„Wat kwellingen hebt gij te duchten ?
„Ik hoorde een deel des nachts u zuchten.

„Zelfs inden slaap; hoe dus ontsteld?
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„(jij wekt mijn angst, gij doet mij schrikken :
„Steeds wilder worden oog en blikken ;

„ Mclieve, zeg mij, wat u kwelt.

,, Mijn trouw is, meer dan twintig jaar,
"Mijn Rhala, immers u gebleken;
" Zij bleef de zelfde en onbezweken,

„ Sinds wij te zamen vóór 't altaar
„ Het echlverbond zijn ingetreden.
„ Verhoor, verhoor dan ook mijn beden ,

„En deel mij uwen kommer meê :
„ Een last, mijn hoogste Welbehagen,
„ Te zwaar voor één alleen te dragen,

„ Houdt op een last te zijn voor twee."'

„ „ Och "— zucht hij •—• „ „'t is me een bange dag!
„„Straks wordt de kanslarij ontsloten,
„ „Waarin ik met mijn Raadsgenooten

„„Vergaadrenmoet, mijn Sjouck,— en, ach!
„ „ Men zal —• neen 'k mag u mijn gepeinzen,
„ „ Niet langer helen en ontveinzen! •—

„ „ Mijn Koning •—• want die blijft hij mij,
„ „ Al staat hij ook op zijne rechten
„ „ Te sterk, al wil hij 't pleit beslechten

„ „Voor 't oud Geloof, door dwingiandij,

„ „ Dat ik hem afzweer, hem, zijn naam!
„ „ Die rechten schende en durf verkorten!
,,,, Het zal, moet, in 't verderf mij storien ,

5
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,, „ Neen! daartoe hen ik niet bekwaam.
„ „ Zoo ik mijn ambt kon nederleggen,
„ „ Maar 'k mag mijo diensten niet ontzeggen

„ ,, Aan 't Vaderland! vergunt mijn plicht
„ „ Mij dat ? —• en toch, — zou 'k hem verzaken ?
„ „ O God! mij zal 't krankzinnig maken!

„ „Mijn Sj ouck, wat dient er hier verricht?""

„ Mijn Rhala, bid, en ga ten Raad,
„ En zij aldaar door u bedreven,
„Wat straks Zijn geest u in zal geven;

„Dan zeker maakt gij aan geen kwaad,
„Geen schandlijk plichtverzuim, u schuldig.
„Toef, onderworpen en geduldig,

„Op Hem, o, ondervondt gij ooit,
„ Dat u Zijn bijstand heeft verlaten,
„Waar zij u steunen konde en baten ?

„Gewis, mijn Hart, mijn Leven, nooit!"

Hij volgt den raad der vrome vrouw,
En gaat, hoewel met trage schreden,
En zet, ter hofzaal ingetreden,

Zich in zijn zetel, maar zijn rouw
En smart zijn op 't gelaat te lezen,
Geheel het Hof verbaast zijn wezen,

Elk Raadsheer ziet den andren aan,—
Maar uit geen woord,'—• en ziet, alweder,
Hem aan, — en spraakloos vóór zich neder,

En is mof zijnen vriend begaan,
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Maar God i Wica op Zijn woakentrooü
Niets, \ an hetgeen w op deze aarde
Geschiedt, al schijnt hoi. van geen waarde

Voor Hem u toe, der mensehen zoon,
Ontgaat, zal Rhsla uitkomst schenken.
Hij wenkt. Op dat ontzaglijk wenken

Daalt de Engel, die ter linker staat,
En immer vaardig is tot oogsten
Van zaad voor de eeuwigheid des Hoogsteu

Ter aarde, en treedt in Frieslands Raad.

En als nu Frans van Eysinga î)
Met klem van laai den achtbren Vaderen
Herinnert, wat hen deed vergaderen,

En wat, op zijnen voorgang, dra,
En daadlijk na 't door hem verricht is.
Een elk, als hij, te doen verplicht is,

Rijst Rhala op, maar wankt, en stort —
Gods Engel raakt hem aan — ter neder. —
En nimmermeer herrees hij weder :

Zijn levensdraad bleef afgekort.

Lof U, Algoede, die voldeed
Aan zijn godvruchtige verwachting,
Hem hebt behoed voor plichtsvcrkrachling,

Van alle lijden 't grootste leed.
En mocht men ooit op mij bcgecren.

1) Toen voorzittend Raad in den IIovc van Friesland.
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Dal ik mijn Koning af zou zweren»
Zoo ik dien eisch niet kon weerstaan,

Dal dan mij 't lot van Rhala treffe:
Wen ik de hand ten hemel heffe,

Roer1 mij, als hem, Uw Engel aan!
1345,

W ï I F .

,'! Is Adams schuld," sey Ja ei, „dat alleman fordomd
waerd,

„Omt hy oan 't strueck'ljen racke.
-Dattanket dediweldy, asdy ien ribbeontnomd waerd"

Sey Jan, „hiest 't better macke?
,. Mar — 'k lieow 't wier noch sa maol net roun
., Hie hy, ien pleats fen 't wiif, syn ribbe mar waer foun."

Uyomsea 1845. H. G. VAN DER VEEN.

ÜEÏSET.

Baes P ie r syn aldste dochter trouwt,
In omt se al gans foäruet hat,

Seit hy : „hja hat genaoch foär uet!"
In treast't har mey e mans uetset.

JMteinwea 1845. H. G, VAN HER VEEN.



KEN BOB!) TE VEEL

tien bord te veel! in plaats van zeven
Hebt gij acht schotels opgezet;
Wanneer gij op mijn tellen let,

Zal de uitkomst, ina! één minder geven;
Want vader, moeder, ik en Piet

Met Jacob, Lize en Anna maken
"1 Getal, waarvoor uw zorgen waken,

Dat van die zorg de vrucht, geniet.

Of is 't een feestdag, lieve moeder!
En hebt gij buurmans Kees gevraagd,
Die u in d' omgang 't meest behaagt.

En ons bemint als eigen broeder?
Een meerder bord belooft een1 gast:

Wij roepen hem het welkom tegen,
En zijn den deelgenoot genegen

Van 't feest, waarmee gij ons verrasi.

DE MOEDER.

Zoo ge op genot en feestdag rekent,
Wordt ge in uw wensch teleurgesteld.
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Gij isebï. «te borden goed getold;
Ooch weet niet wat nújn fout beteekent.

In droeve mijmering verdiept
Zag ik den lieven Koos herleven,
Dien God ons vroeger had gegeven,

En voor een jaar weer tot zich riep,

Nu kent ge de oorzaak, waarom moeder
Een bord te veel heeft opgezet.
Gij dacht aan 1'eestgenot en pret, —•

Ik aan uw' afgestorven' broeder.
De dwaling van mijn vol gemoed,

Dat Koosjcn volgde in 's Vaders woning,
Vindt bij een moederharl verschooning. •—

Mijn kind! 't herdenken is zoo zoet.

>l.'i)U'h(Vii. .!. J>. SCHEPERS.

«©He-*
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Die do werelt eerst werrelt hiel:,
Hine was al ii> dolo niet,
Hij gal' hare bina rechten name.

Macrlant , Spiegliel Hist.

't Is wel eens opmerkelijk genoemd, dat Friesland,
het gewest onzer inwoning. gedurende eene reeks van
twintig eeuwen, trots alle omwentelingen der natuur en
der staatkunde, deszelfs ouden naam onveranderd heeft
behouden. — En met reden; want van geene andere pro-
vincie onzes vaderlands, vermag men hetzelfde te zeggen.

Niets zoude evenwel ongerijmder zijn, dan wanneer
wij, in de geschiedboeken van vroegeren tijd, den naam
Friesland vindende, ons dat Friesland voorstelden, bin-
nen dezelfde grenzen besloten, als het tegenwoordige.
Alleenlijk, hoe dikmaals ook de wisseling van het lot in
deszelfs omvang verandering bragt, •— ons tegenwoor-
dig Friesland was immer in het oude vervat.

Volgens Tacitus -, •—• die de Friezen in groote en kleine
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onderscheidt, — bewoonden deze volken, ten tijde van
der Romeinen komst alhier, de landstreken, die thans
Friesland en Groningen heeten; alsmede min of meer
aanzienlijke gedeelten van Noord-Holland, Utrecht, Over-
ijssel of wel Drenthe. Men zoude Friesland, zoo als het
toen bestond, dus kunnen bepalen als het aan zee gele-
gen land, tusschen den Rijn en deEems.

Wanneer voorts, in de derde eeuw, verschillende Ger-
inaansche stammen op deze landen indrongen, en zich
in sommige oorden vestigden, •—• schijnen zich deze,
gedeeltelijk met de oorspronkelijke bewoners te hebben
vermengd. Immers, de namen der tallooze kleinere
volksstammen, die omstreeks dien tijd in ons vaderland
voorkomen, •— lossen zich van lieverlede in de alge-
ineene benamingen van Friezen, Saksers, Franken en
AHemannen, op. Zelfs de Batavieren, verdwijnen reeds
in den aanvang der vijfde eeuw van het wereldtooneel;
en zóó naauw schijnt de verbindtenis tusschen Friezen
en Saksers te zijn geweest, dat sommigen, — hetzij dan
in naam of metterdaad, — hen voor hetzelfde volk aan-
zien; zoo als Huidecoper en anderen. Het zeggen van
Melis Stok e : „de .Neder sassen /welen nu Friesen,''
bevestigt dit eensdeels; en wanneer hij mede zegt, dat:
„«/ hel land van de Schelde tot de, Elve Nedersassen
/del," zoo moet men hierdoor, blijkens andere bcrigten.
de landen der Friezen verstaan.

Toen echter Ka re l de Groote, beide, Saksers en
Friezen, na eenen drie en dertig jarigen krijg ten onder
bragt, viel de afscheiding tusschen dezen weder meer
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rn het oog; want terwijl een goed deel der Saksers, naar
het land der Franken werd overgeplaatst, behielden de
Friezen niet slechts hunne woonsteden, maar werden
door genoemden Vorst, voor „vrije Meden'' verklaard.

Friesland door Kar el den Groole in Oost- en West-
Friesland gescheiden, had nu tot westelijke grens de
Schelde, en naar het oosten de Wezer: het Flie bepaalde
de geregtigheid van elk deel. En eindelijk'— nadat sedert
dezen Vorst, dan eens de Hollandsche Graven, dan de
Bisschoppen van Utrecht, dan weder Saxische Markgra-
ven op het bezit van Friesland gevlamd hadden,-—-kwam
dit gewest, in de dertiende eeuw, onder zijne eigene Po-
testaten. Dit was het tijdpunt van hoogsten bloei voor
het „vrije Friesland," dat nu in zeven deelen—Friesche
zeelanden genoemd2) —• verdeeld, één gemeenschap-
pelijk bondgenootschap uitmaakte, waaraan de wetten
van den Upstalboom klem gaven, •—• dat tot het einde
der vijftiende eeuw stand hield, en zich van Noord-Hol-
land tot Holstein uitstrekte. Het tegenwoordig Friesland,
was in die verdeeling het tweede en derde Zeeland, uit-
genomen Schoterland en Stellingwerf, die tot het vierde
behoorden.

Het eerste der Zeelanden, •—• het oude West-Fries-
land , — werd reeds in hel laatst der dertiende eeuw,
eene prooi der Hollandsche Graven, hoewel slechts, na
eene worsteling van drie eeuwen; Oost-Friesland kreeg
in de vijftiende eeuw eigene Graven; en ons voorou-
derlijk vrije Friesland, na, door inwendige verdeeldheid
en burgerkiïjg te zijn uitgeput, zag in 1498 deszelfs
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vrijheidszon ondergaan, en werd eene bezitting van
A1 b r e c h l van Saxen.

Dan genoeg reeds ter algemeene beschouwing der ver-
schillende toestanden van Friesland, op onderscheidene
tijdpunten in 't algemeen. Ik meende het niet ongepast,
dit vooraf te laten gaan, aan eene nadere beschouwing
van slechts een gering deel onzer tegenwoordige pro-
vincie. De opmerking, dat men in de vroegere Friesche
Geschiedenis, slechts spaarzaam van de Woudslreken
melding gemaakt vindt, spoorde mij aan, eens na te
gaan, wat ik omtrent de StelIingAverven zoude kunnen
aangeteekend vinden. Ook de beperktheid mijner bron-
nen hiertoe, heeft mij niet weerhouden, inzonderheid
omtrent dat gedeelte van ons Friesche vaderland, (het
oord mijner geboorte), de te vindene berigten, zoo veel
mogelijk tot een geheel te vereenigen, en ze thans mede
te deelen.

Toen Kar el de Groote, de Nederlandsche gewes-
ten aan zijn gebied had gehecht, verdeelde hij dezelve in
een aantal Graafschappen. Het tegenwoordig Friesland
bevatte er twee : Ooster- en Westergo en Staveren. Tus-
schen de beide eerstgenoemde maakte de Middelzee eene
natuurlijke scheiding; het Graafschap Staveren is voor
een groot deel door de Zuiderzee verzwolgen. Stelling-
werf en Schotcrland, maakten met een deel van Overijssel
het Graafschap îslegouwe of Ysselgo uit.

fn liet kerkelijke, behoorde gansch Friesland, van-de
westelijke grensscheiding tot de Lauwers, uitgezonderd



75

Achtkarspeten, onder het gebied des bissehops van
Utrecht. Bepaaldelijk schijnt een deel van Stellingwerf
tot het Dekenschap van Hoog-Wagenburg te hebben be-
hoord; althans liet dorp Sonnega wordt als onderhoorigc
plaats, bij hetzelve niet name genoemd.3) Naderhand, in
1132, toen het klooster van St. Odulphus te Staveren aan
de Benedictijner monniken, uit het klooster Oostbroek
bij Utrecht werd ingeruimd, vind ik dal tot gemeld con-
vent behoorden 29 kerken; onder welke ook Scherpen-
zeel en Finkega in West-Stellingwerf voorkomen.

De bisschoppen van Utrecht, dikwijls niet tevreden
met hun kerkelijk gezag, zochten ook soms hun fortuin
in het oorlogsrumoer. Dit zal ons later meermalen blij-
ken ;4) thans zij alleen aangemerkt, dat de wereldlijke
vorsten, daartoe wel eens zelvcn aanleiding gaven, door
hen niet alleen in het kerkelijke, maar ook anderszins
zeer vele privilegiën te verlcenen; ja, hen zelfs met
deze en gene landstreken te beleenen.

De Nederlanden en ook Friesland, (dit zij in 't voorbij-
gaan gezegd), werden sedert 940 gerekend met Lotha-
ringen aan het Duitsche Keizerrijk te zijn gekomen. De
keizers, — hoe veel of weinig de fiere Friezen hun gezag
dan ook erkenden, •—• meenden dus, met regt Friesland
of een deel van hetzelve, te kunnen wegschenken naar
verkiezing; en hoe weinig onze voorouders voor papie-
ren giftbrioven vervaard waren, 't gaf hun menigmaal
handen vol werks, om naar wensch hunne onafhanke-
lijkheid te handhaven.

Ten iare 843, toeu keizer Uit o. den Utrcchtschen



76

kerkvoogd B a 1 d e r i k, met de vrije jagl in de bosschen
van Pagus Forestensis 5) — of ook misschien met de
wouden en bosschen zelven —• vereerde, (onder welke
ongetwijfeld die van Zevemvouden begrepen waren) be-
hoorden deze tot het gebied van zekeren graaf Everard,
van wien men weinig meer dan den naam kent. Eenige
aanduidingen doen mij denken, dat ook Stellingwerf
hieronder zij begrepen geweest. De Potestaten — zoo
die nu reeds in 't overige Friesland bewind voerden —
hadden hier alsnog geen gezag.

In 1057 had zekere Egber t I van Saksen, als op-
volger van zijnen broeder B r u n o III, zich de beleening
met Ooster- en Westergo, Staveren en Islego verwor-
ven. Hij stierf in 1068. Zijn zoon E g b e r t II aan den
keizer ongetrouw geworden, verloor deze beleeningen
weder, herkreeg ze eerst gewapenderhand en daarna
door gunst van den keizer, doch reeds voor zijnen dood
(1090) waren Islego in 1086, en Ooster- en Westergo
(1089) in onherroepelijk eigendom door den keizer aan
de kerk van Sint Maarten te Utrecht geschonken. (Zie
de vrije Fries III, p. 42-59.) Adolf van Fronenberg
werd, namens den bisschop, algemeen Stadhouder van
Friesland. 37 jaren bleef Friesland in 't bezit van den
Utrechtschen stoel; toen (in 1126) werden Oostergo
en Westergo, den graaf van Holland, Dirk VII toege-
kend, door keizer L o t h a r i u s . Dan niet zoodra had
Koenraad III den rijkstroon beklommen , of hij veran-
derde het besluit van zijnen voorganger; Utrecht bekwam
iu 1138 Oostergo en Westergo terug. Zeven jaren laler
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werd de keizerlijke gifte herhaald, en door eenen nieu-
wen brief ten sterkste bevestigd.

Onder dit gansche spel van gifte en wedergifte, leef-
den de Friezen zoo goed als vrij : zij lieten zich alles
kwanswijs welgevallen, doch duldden, wanneer 't er op
aankwam, geene overheersching. Meermalen moesten
zij zich tegen vreemden overmoed verweren, doch geen
van de begiftigden, had magls genoeg zich te handhaven.
In tegenoverstelling hiervan, gingen de Friezen menig-
maal in de naburige vijandelijke landen stroopen; en wel
zoo, dat de Stichtsche Mytervorst, ter bescherming zij-
ner onderdanen in 1165 Vollenhove versterkte, en in of
bij die stad een sterk kasteel stichtte.6)

Juist om dezen tijd, streden de bisschop en Hollands
graaf wakker om 't bezit van Friesland. Keizer Fr e d e-
r ik II schikte in 1166 de zaak in dier voege, dat beiden
een gelijk regt op Friesland zouden hebben; te zamcn
eenen graaf verkiezen, die door den keizer moest beves-
tigd worden; en dat bij staking, de keizer zoude kunnen
beslissen. De inkomsten van Friesland zouden tusschen
graaf en bisschop gelijkelijk worden verdeeld. Hoe fraai
deze schikking ook was, vind ik niet, dat ze immer in
praktijk is gebragt; tenzij men daarvan de beleening van
Wi l l em, — broeder van Graaf Dirk VII (1195) —
mogt willen uitzonderen.

De oorlog der Friezen met Hendr ik de Kraan,
graaf van de Kuinder, ') deed hen hopen in Willem
eenen beschermer te vinden. En inderdaad, nadat Wil-
lem te Oosterzee een slot of eene sterkte had doen
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boawen, was hij zoo gelukkig, om na verscheidene ge-
vechten, genoemden Hendrik de Eraan te overwin-
nen, en op de vlugt te jagen; zijn slot te bemagtigen,
dat tot den grond toe werd geslecht, en zelfs het graaf-
schap Kuinder voor dien tijd aan Friesland te hechten.
Het spreekt van zelf, dat de Stellingwervers, als grens-
bewoners, van de gedurige strooperijen van gezegden
de E r a a n , 't meest hadden moeten lijden. W i 11 e m be-
hield tot aan zijnen dood (in 1222], in Friesland steeds
veel gezag : doch hetzelve ging voor zijne opvolgers,
—• de Hollandsche graven —• Avel ras weder te loor,
want W i 11 e m II bevestigde in 1248 der Friezen aloude
voorregten.

Intusschen was in 1198 of 1199, bisschop Jan van
Are , die geld noodig had, op den iaval gekomen, zich
zulks in 't zuiden van Friesland te verschaffen. Hij reisde
dus derwaarts, doch de Friezen het oogmerk van zijne
komst bemerkende, namen hem gevangen en zetten hem
op het slot te Oosterzce vast. En hoewel hij door goede
hulp ontsnapte, vergat hij weldra, in vernieuwd krijgs-
rumoer, zijne voorgewende aanspraak op Friesland. Een
latere bisschop W i l b r a n d , die in zijne pogingen om
de Dremhenaren Ie beteugelen, te kort schoot, werd
zelfs door de Friezen daartoe geholpen, met het gevolg,
dat ze zijn betwist gezag herstelden. (1228) En hoewel
dit in het volgende jaar reeds weder werd bedreigd,
was één wenk genoegzaam, hen weder in de wapens te
brengen; en zoo krachtdadig was hunne hulp, dat de
korseligo Drenlhenaars terstond het hoofd gedwee in
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den schoot legden, on do vrede volgde. Dan nog konden
ze den nek niel voor den bisschopsstaf buigen; wal rui-
mer ademende, verhieven ze weder het hoofd en maak-
ten nieuwe dwangmiddelen noodzakelijk.8) Ik meen uit
de geschiedenis te kunnen nagaan, dat inzonderheid de
Friezen uit de Woudstreken, en dus ook die van Stel-
lingwerf, als des bisschops bondgenooten, zijne magt
telkens schraagden.

Na zoo vele woelingen, schijnt de betrekking tus-
schen beide partijen vriendschappelijk te zijn geweest.
Want ondanks alle wegschenkingen, bleef Friesland in
zoo verre vrij, dat het niemands gezag meer of langer
duldde, dan het zelf verkoos. Die onafhankelijkheid werd
hoe langer hoe grooter, zoo zelfs, dat reeds S ix tus
S jae rdema gouden penningen liet slaan met het rand-
schrift : S ix tus S j ae rdema , potestas Frisiae. Dit
zou omstreeks 1260 geschied zijn. S c h o t a n u s zegt
ook, dat het tweede en derde Zeeland — hoewel na zware
aanvechtingen •— vrij is. Minder gelukkig was het vierde
Zeeland. Dit toch werd, volgens denzelfden geschied-
schrijver, geheel door den Utrechtschen bisschop be-
dwongen, uitgenomen Stellingwerf en Schoterland:
„ dizze twa sinte fry " zegt hij, echter ook al niet, dan
na groote aanvechtingen en oorlogen tegen 't meerge-
melde sticht.

Wij zien dus dat dat deel der Friesche Zeelanden,
hetwelk het tegenwoordig Friesland omvat, ook in deze
worsteling van wereldlijk en geestelijk gezag, deszelfs
onafhankelijkheid bleef behouden. En ook hierin open-
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baarde zich de vrijheidszuchl der Friezen, dat zij hei
fiere hoofd bleven oprigten, terwijl elders zelfs vorsten
zich indemoed voor kerkvoogden kromden; dat zij he!
zwaard uittrokken en gebruikten tegen hunne geestelijke
opperherders, en dat zij zich zelfs door geenen bisschop-
pelijken banvloek van hun stuk lieten brengen, waar het
de verdediging hunner dierste regten goldt. Nimmer
heeft hier de priesterdwang den wil des volks geketend,
zoo als elders; vrijheid en onafhankelijkheid was ook in
dezen de leus der Friezen, en zelfs de geestelijken streef-
den naar ditzelfde wit; ook zij verachtten de kluisters
eens vreemden opperpriesters, aan wiens wil zij zich
geenszins verslaafden. De geschiedenis der hervorming,
en de weerzin der geestelijkheid — zelfs die aan Rome
getrouw bleef-—• tegen de ketterjagerijen van Lindanus
en anderen, moge het gezegde staven.9)

Aanvankelijk had Stellingwerf, als deel van IJssel-
gouwe, in deszelfs lotgevallen •— vermoedelijk als Sak-
sisch graafschap —• gedeeld. Nu dit echter grootelijks in
handen van en onder de magt des bisschops van Utrecht
kwam, verhief zich Stellingwerf grootendeels tot onaf-
hankelijkheid, 't Zoude zeker onjuist zijn, indien men
zich dit deel in deszelfs tegenwoordigen omvang, en als
door dezelfde grenslijnen omvat, voorstelde. De onvol-
ledigheid der berigten desaangaande, belet mij hier iets
met zekerheid te bepalen: echter komt het mij niet on-
waarschijnlijk voor, dat de zoogenaamde Worst-Friezen,
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alsmede die van 't eigenlijk Oost-Zimgerland en mogelijk
ook andere grensbewoners, wel eens tot Stellingwerf
gerekend zijn. 10) Schoterland was mede aan het Stel-
lingwerfsche gebied, •—nu en lang hierna-—• onderhoo-
rig. De grietenij Opper-Wagenburg, •— welke naam nu
reeds lang is verloren geraakt •—• en die de dorpen van
Lemsterland, Doniawerstal, enkele van Haskerland enz.,
(zoo als die streken thans heeten) bevatte, bepaalde Stel-
lingwerf misschien ten westen en noordwesten. Niet
zonder grond zou men kunnen denken, dat Opsterland,
hetzij dan voor een meerder of minder deel, ook eenmaal
met Stellingwerf verbonden was. Men houde toch in het
oog, dat de grietenijen, lang niet altijd evenveel in getal
en van gelijke uitgebreidheid waren als thans; dat vooral
de Zevenwoudsche van eene latere vorming dan die der
beide Goën zijn; en dat men, door de onzekerheid en
onvolledigheid der voorhandene berigten , niet eens den
regten tijd van de opkomst der Grietmannen weet, •—>
evenmin als men van de toenmalige plaatselijke gesteld-
heid der deelen, goede aanwijzing zou kunnen doen.
Sommigen meen en, dat in het laatst der 13. eeuw, het
Grietmans-ambt is ingesteld. Of in dien tijd Stellingwerf,
— dat zoo als gezegd is, een goed deel van Frieslands
Zuidoosthoek besloeg •—• reeds deszelfs eigen regtsge-
bied had, is mij wel niet regtstreeks gebleken maar toch
waarschijnlijk voorgekomen. Immers, toen de bisschop-
pen van tijd tot tijd Vollenhove, Giethoorn, Kuinderzijl
enz. veroverden, werd Islegouwe allengs tot Stelling-
werf en daartoe behoorende streken beperkt. Met het

Ü
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behoud der vrijheid, verbonden de Stellingwervers weldra
een eigen bestuur, en van daar dat we gedurende de vol'
gende onlusten, Stellingwerf •— behoudens deszelfs be-
trekking op het overige Friesland •—• als vrij en onafhan-
kelijk vinden voorgesteld. u)

Drie stellingen of regtbanken maakten deszelfs bestuur
uit: welke stellingen alle jaren verwisselden, en bij wer-
ving vervielen op die plaatsen, welke daartoe geregtigd
waren. Anderen meenen dat werf, 't welk ook „hoogte,"
„verhevene plaats," en „ geregtsplaats " beteekent, op
de plaats des geregts doelt; dat stelling of stoelling „reg-
ier" is, en dat Stellingwerf das beteekent: deregtsplaats
der Reglers. In den grond verschilt dit ook weinig; maar
wijl de bijzondere besturing van Stellingwerf aan dit deel
den naam heeft gegeven, mag men besluiten, dat, daar
de Stellingwervers reeds in de 13. eeuw met dien naam
worden benoemd, toen ook reeds hun eigen bestaan ge-
vestigd was.

't Schijnt dat de Stellingwerver Friezen, thans ver-
scheidene jaren door de bisschoppen in rust gelaten wer-
den ; althans voor de 14. eeuw vind ik van geene nieuwe
aanslagen melding gemaakt. Misschien werden zij weer-
houden door de gifte der Duitsche keizers, die in 1288,
en later in 1297, Friesland aan Rein out van Gelder
wegschonken. Dan ook deze liet de Friezen aanvankelijk
met rust.

Op het jaar 1309 of 1310 was het, dat bisschop Guido
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het eerst weder de Friezen bedreigde. Behendiglijk had
hij een stuk lands in Stellingwerf in eigendom weten te
verkrijgen. Hierop nu begon hij eene sterkte te bouwen,
om dus, kon 't zijn, de Friezen eenmaal te bedwingen.
Men kan denken met hoe leede oogen dit door dezen
werd aangezien. En toen de bisschop in 1312 geroepen
werd, de kerkvergaderingen te Vienne bijtewonen,—
waardoor voor 's hands zijn plan vertraagde — en mede
een valsch gerucht van zijnen dood den Friezen ter ooren
kwam, haastten zij zich de nieuw gebouwde sterkte ten
gronde toe te sloopen. Hiermede nog niet tevreden,
trokken zij op het naburige Vollenhove los, om ook het
daar gestichte kasteel te bemagtigen. Reeds in de voor-
burgt doorgedrongen, met alle magt steenen op de bele-
gerden slingerende, werden ze nogthans genoodzaakt,
(door den dapperen weerstand van den slotvoogd Her-
man), terug te trekken. Dan alras verdubbelden de Frie-
zen hunnen aanval. Een houten stormgevaarte van drie
verdiepingen hoog, en tegen het vuur met natte ossen-
huiden bekleed, werd opgerigt; — gevlochten rijswerk
strekte tot borstwering. Van alle noodige stormtuigen en
gewapenden voorzien, werd dit naar den muur van het
slot heen bewogen, om, ware 't mogelijk, dien door ge-
weldig rammeijen doortebreken en te bemeesteren. Reeds
waren ze tot vijf voeten van den muur genaderd, toen
aan den gezigteinder eene vloot kwam opdagen, die
steeds naderde, 't Was de bisschop, die •—• van een en
ander in allerijl onderrigt —• met zijne bondgenooten
kwam opdagen, om Vollenhove, te ontzetten en Stelling-
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werf' te verwoesten. De belegeraars intussclien van deze
nadering onbewust, werkten wakker voort; maar hunne
vijanden, door de verwachte hulp met nieuwen moed be-
zield, wisten liet bovengedeelte van gezegd stormgevaarte
in brand te steken, dat instortende, verwarring onder
de Friezen veroorzaakte. Deze deinsden daarop terug en
weken; waarop de belegerden •—• een uitval doende •—•
wel 500 Friezen doodden, terwijl de anderen in over-
haasting binnen hunne landpalen terugkeerden.

Middelerwijl landde de bisschop bij Vollenhove, en
stelde alles te werk, om met magt van volk de Stelling-
wervers te vervolgen. De dag was echter te ver verloo-
pen, om dadelijk dit plan uittevoeren.; en toen den vol-
genden avond en nacht, een geweldige storm en plasre-
gen de drassige wegen schier onbruikbaar maakte, zag
Guido van dit zijn plan af, en toog zoo ras mogelijk
weer over de Zuiderzee huiswaarts.

Reeds vroeger had hij gedacht den Friezen hunne weer-
spannigheid, •—- zoo als hij het noemde —• betaald te
zetten. în 1310 werden Stellingwerf en Schoterwerf in
den kerkelijken ban gedaan; en toen de Friezen zich, zoo
't schijnt, niet geneigd toonden, om zich naar 's bisschops
zin te voegen, werd de ban het volgende jaar herhaald.
Dan even weinig gevolg had dit vernieuwde interdict;
eerst in 1313 begonnen de vredesonderhandelingen.
Toen willigde Stellingwerf eenige schadevergoeding in;
aan den bisschop werd den eigendom van 48 hoeven
Iands, te Steenwijk, IJsselham en elders liggende, toe-
gekend. Misschien behoorden deze tot een meermaals
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betwist grondgebied. De vrede alzoo verzekerd zijnde,
keerde bisschop Guy naar Frankrijk terug. 12)

Tot 1323 leefden de Friezen in rust; toen namelijk
bedreigde Graaf R e i n o u t ernstig hunne onafhankelijk-
heid. Aan meergenoemden prelaat eene aanzienlijke som
gelds voorgeschoten hebbende •— want de Stichtsche
finantien waren deerlijk in de war — was hem ten onder-
pand, een deel van Overijssel en 't slot te Vollenhove af-
gestaan. R e i n o u t meende, van uit dat vaste punt gele-
genheid te hebben om zich de grafelijkheid over Friesland,
die hem •— zoo als hiervoor gebleken is •—• was toege-
zegd, wezenlijk eigen te maken. Maar, schoon hij wel
eenige toebereidselen maakte, om zijn plan uitte voeren,
bleek mij niet, dat hij thans iets wezenlijks, tegen de Frie-
zen hebbe ondernomen..

Met den toenmaligen graaf van de Kuinder, heer Jan ,
hadden de Stellingwervers 't eerst weder te kampen.
Deze werd in het geheim door den Hollandschen graai'
opgestookt, zoo als blijkt uit een1 bnef van dezen, ge-
schreven in 1328; en toen de graaf, den Kuinderschen
heer nog daarenboven met eenige goederen — in Stel-
lingwerf gelegen •—'beleende , zal 't voor de Friezen niet
beter geworden zijn. Lastige naburen waren voor hen
toch steeds de graven van de Kuinder, die zich dikwijls
nog al iets lieten gelden. De geschiedenis is hier echter
al wederom onvolledig; en weinig bijzonders kan men
daaromtrent met zekerheid zeggen.

Kort hierna •— men meent in 1336 — I3j begon de
Geldersche graaf R e î n o u l Iï, zoon des reeds gemel-
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den Keiiiouts, Friesland te bedreigen. Hij had het slot
te Vollenhove versterkt, en in de omliggende dorpen
krijgsvolk gelegd, dat juist niet strikt der Friezen gren-
zen eerbiedigde. Deze hierover ontevreden, en behalve
dat, niets goeds van die gewapende grenswachters ver-
moedende , vielen op Vollenhove aan, namen het kas-
teel bij verrassing in, en joegen er burgers en soldaten
over de kling. Dit vertoornde den jongen Sicamber der-
mate, dat hij dadelijk besloot, hierover duchtige wraak
te nemen. Wat ook de Friezen inbragten, als dat 's gra-
ven volk hun grondgebied eerst geschonden, en dus
hun geduld had getergd, enz.; niets mogt baten. Zij
allen werden voor rebellen verklaard, die beurtelings
en Holland, en 't Sticht, en hem trotseerden; die geene
onderhandeling- waardig waren; en dus, zoo ze niet ter-
stond schuldbekentenis aflegden, en de aangebragte
schade vergoedden, zijne wraak zouden ondervinden.
Tamelijk bedaard schijnen de Friezen echter te zijn ge-
bleven; althans zij deden geene voorslagen van vrede,
maar verzamelden zich uit de deelen van Zevenwouden
— en misschien ook wel uit Oostergo, — op de grenzen,
in aanzienlijken getale. Toen nu graaf R e i n o u t nader-
de, en zijn leger dezerzijds van Vollenhove,—• bijeene
plaats, die onze geschiedschrijvers Barseke, Barbesile
of Barlazijl 14) noemen, •— nedersloeg, vielen hem de
Friezen van alle zijden op het lijf. Maar hoe driftig de
strijd door dezen ook werd begonnen en voortgezet, de
tegenstand was even hardnekkig; en eindelijk, nadat 2000
Friezen in het bloedbad waren omgekomen, zagen de
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overgeblevenen zich genoodzaakt, in de grootste verwar-
ring te vlugten.15) R e i n o ut waagde het echter niet, hen
in hun land te achtervolgen; en behalve de noodwendige
schade der nederlaag, liet hij hen hierna ongemoeid.
En, schoon in 1339,'—-toen Re înou t ' s graventitel in
dien van hertog werd verwisseld — Friesland ten der-
denmaleaan Gelders heeren werd geschonken, bemoeide
hij zich toch zoo 't schijnt, daarmede in geenen deele
meer.

Anders handelden de Hollandsche graven. Want ook
deze meenden aanspraak op Friesland te hebben, en
met geen minder regt, dan de gezegde bisschoppen en
Geldersche heeren. Immers ook aan hen hadden Duitsch-
lands keizers meermalen dit land in leen gegeven. Zelfs
had keizer L ode wijk (van Beijeren) in 1314, aan
W i 11 e m III (van Holland), Friesland in eigendom ge-
schonken , en de onafhankelijkheid der Friezen van het
keizerrijk op Holland overgedragen. Van hier dat de Hol-
landsche graven, meermalen pogingen in't werk stelden,
tot onderwerping der Friezen; die wij echter — als min-
der regtstreeks tot ons tegenwoordig onderwerp behoo-
rende, —stilzwijgend voorbijgingen. Daarom stip ik de
landing en nederlaag van Wil lem IV, in 1345 bij Sta-
veren voorgevallen, ook slechts ter loops aan. Staveren
was overigens meest op de hand der Hollanders, omdat
dit deszelfs koophandel begunstigde.

De eerstvolgende strijd hadden de Stellingwervers
weder met den bisschop van Utrecht, hunnen erfvijand.
Jan van Ark e l , (hans dien stoel bezettende, wist —
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door terugbetaling van de voorgescholene gelden •— in
1346, het verpande Overijssel van Gelre's hertogen in
Ie Lossen. Hierdoor der Friezen nabuur geworden, —
met welke zich inmiddels weder de voormaals onder
bisschoppelijke gehoorzaamheid gekomene Iandzaten van
IJsselham vereenigdhadden-—• deed hij, in 1355, eenen
krijgstogt derwaarts, en herstelde daar zijn verloren
gezag. De Friezen van Stellingwerf en Schoterwerf,
vreezende dat de bedoelingen des krijgszuchtigen kerk-
voogds zich verder, en ook tot hunne onderwerping,
zouden uitstrekken, sloten daarom, op het einde des ge-
zegden jaars 1555, een verbond met die van Groningen.
Hunne vrees bleek ook geenszins ijdel te zijn. Niet zoo
ras had van A r k e I eens wat rust van noodwendiger
zaken, of al Aveder moesten de Friezen het ontgelden.
Geene andere gehoorzaamheid, dan alleen in 't ker-
kelijke, meenden deze hem verschuldigd te zijn. Daar
nu bisschop Jan dit anders begreep, trok hij, in 1361,
met een talrijk leger te veld, en viel de Stellingwervers
met zoo veel geweld op het lijf, dat zij genoodzaakt
waren te wijken. Dadelijk achtervolgd en voor 't oogen-
blik onmagtig om meerderen tegenstand te bieden, werd
hun land, (zoo ver Arke l s benden doordrongen), uit-
geplunderd en het brandbare aan de vlammen opgeof-
ferd. Daarenboven moesten zij zich aan den bisschop
onderwerpen, en hem eene boete van 10,000 oude schil-
den betalen.

Zoo als van zelf spreekt, stuitte dit den vrijheidmin-
nenden Friezen tegen de borst: en zeker gedroegen zij
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zich niet naar van Arke l s wensch, want reeds in den
aanvang des volgenden jaars toog hij weder naar hun
land, en hield daar even als vroeger huis. Daar zat dus
niets anders op voor de Friezen, dan zich voor 'toogen-
blik naar zijnen zin te voegen, en op zekere voorwaarden
zich te onderwerpen. Het laat zich echter gemakkelijk
beseffen, dat •—• daar alleen schrik en vrees de Friezen
dwong — ook voor den bisschop weinig genoegen of
voordeel uit zulk eene onderwerping kon voortvloeijen.
Of voorts •—• en in hoe verre, •—• zich des bisschops
vernielzucht tot het tegenwoordig Stellingwerf bepaal-
de, weet ik niet; want ook Steen wijkerwold, IJsselham
en omgelegene landstreken, waren in deze woelingen
mede begrepen. Ark els gezag nam althans spoedig
een einde. In 1364 werd hij als bisschop naar Luik over-
geplaatst.

Na hem schijnen de Stellingwervers eenigen tijd rust
te hebben genoten : waartoe misschien bijdroeg, dat
Vollenhove door bisschop Jan van Veenenburg in 1368,
aan eenige Utrechtsche heeren werd verpand, en eerst
door zijnen opvolger, omstreeks 1374, werd ingelost.

Een latere bisschop F r e d e r i k 111 van Blankenheim,
sloot, om zich voor immer van der Friezen vriendschap
te verzekeren, met hen, die 't na,ast aan zijne grenzen
woonden, in 1395 eene eeuwigdurende verbindtenis,
of wel —• voor 1000 jaar en dag. ie)

Dan pas hadden de Friezen van Stellingwerf, Scho-
terwerf, Opsterland, Doniawerstal en Lemsterland, zich
dezerzijds den vrede verzekerd, of een ander onweder
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kwam op, en verspreidde schrik en donkerheid. AI-
b r e c h t, graaf van Holland, na te vergeefs alles beproefd
te hebben, om door onderhandeling de heerschappij over
Friesland te verwerven, besloot thans zich die met ge-
weld te verschaffen. Een uitgelezen en talrijk leger werd
verzameld, ingescheept, en aan de Friesche kust, nabij
de Kuinder aan land gezet, op den 24. Augustus 1396.
De Friezen, aangevoerd door hunnen edelen potestaat,
Juw JuAVinga, trokken hen wel tegen, doch als ge-
ringer in getal en minder geordend, werden zij bij Scho-
terzijl geslagen; waarna Friesland vijf weken lang door
de vijandelijke benden werd afgeloopen en geplunderd.
Doch A l b r e c h t , wien het niet voegde hier te over-
winteren , vertrok spoedig weder, latende hier en daar
eenige bezetting achter. Van deze wisten de Friezen zich
wel te ontdoen en in het volgende jaar waren deHollan-
ders reeds overal verdreven.

Dit maakte, wilde A l b r e c h t in zijn voornemen sla-
gen, nieuwe dwangmiddelen noodzakelijk. Ten tweeden
male rustte hij een zeer talrijk leger uit, dat, onder be-
vel van zijnen zoon Wil lem van Oostervant, omstreeks
de Lemmer en Takozijl geland zijnde, na eenige scher-
mutselingen en brandstichtingen naar Staveren toog, en
die stad bezette. Devetkoopers — meest den Hollandsche
lijn trekkende, •—• uit de verschillende deelen van Fries-
land , huldigden met Staveren den graaf het eerst; de Stel-
lingwervers deden dit den 6. van Zomermaand 1399. ")
Overigens was deze huldiging lang niet algemeen; de
Schieringers inzonderheid dwarsboomden steeds Al-
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I) r e c h l s bestuur. Zijn gezag was dus zeer beperkt en
wankelbaar; en, behalve de stad Staveren,'—'die tot
1414 in zijne magt bleef, •—• liep het spoedig geheel
te niet.

Omstreeks 1408 of 1410, was er intusschen al we-
derom twist tusschen Utrechts bisschop F r e d e r i k van
Blankenheim, en de Friezen van Stellingwerf, Schoter-
land en Oostzingerland. Zoo 't schijnt was die veete on-
uitroeibaar ; daar de vrede nog zoo korts, voor zoo langen
duur was geklonken. Zeker was het de Friezen niet naar
den zin, dat F r e d e r i k in 1407 de heerlijkheid de Kuin-
der had aangekocht; die nog nadere buurtschap der
heerschzuchtige kerkvorsten, welks doorgaand gedrag
zij bij ondervinding kenden, was hen onaangenaam. Ove-
rigens schijnen de IJsselhammers, •—welke zoo't schijnt
liever tot Friesland dan tot het Sticht wilden behooren,
— 't eerst des bisschops ongenoegen te hebben opge-
wekt, door het niet betalen van eenige achterstallige
(den bisschop schuldige) pacht. Dat er eigenlijk thans
een openlijke strijd hebbe plaats gehad, melden onze
geschiedschrijvers niet, misschien was 't maar kibbelarij
tusschen ambtenaars en landzaten. De bemiddeling op-
gedragen zijnde, aan de Overijsselsche steden Deventer,
Kampen en Zwolle, welke eene naauwkeurige afpaling
van elks landerijen, alsmede een geringe pacht, aan den
bisschop te voldoen , wegens deszelfs landerijen in Stel-
lingwerf gelegen, bepaalden, — stelden deze elk der
Stellingwerfsche en Schoterlandsche dorpen, op zeke-
ren fax van belasting, te zamen bedragende 2600 oude
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schilden. De vrede werd hierop bekrachtigd, en in de
kerk te Vollenhove onderling verzekerd. 18j

Dan reeds in 1413 hadden er op nieuw, om dezelfde
IJsselhamsche landen onaangenaamheden plaats. De bis-
schop , om schrik te verspreiden, viel in Stellingwerf,
en brandde de dorpen Peperga en Blesdijk en eenige
andere plaatsen af. Eenig volk door hem in Lemsterland
gezonden, om daar verwoesting aan te rigten, werd door
de inwoners grootelijks omgebragt.19) Lang schijnen de
vijandelijkheden niet te zijn voortgezet; immers, al ras
werd er eene bemiddeling voorgeslagen, en kwam, na
onderhandeling tusschen genoemde Overijsselsche hoofd-
steden en afgevaardigden, vanwege Oostergo, Westergo,
Groningen en Staveren, reeds in December deszelfden
jaars, een verdrag tot stand. Den Friezen werd hierbij
eene boete van 2200 oude schilden opgelegd; ook werd
alsnu bepaald, dat aan hen, de betwiste broek- en hooilan-
den zouden verblijven, tegen vollen afkoop dier landen,
in 8 jaren tijds. De bisschop zou den langen Uiterdijk van
den Hamme naar de Kuinder, — die anders Friesch was,
—• bekomen tegen betaling; de regters van Stellingwerf
mogten eiken twist beslechten, behalve doodslag; de
Kuinder, •— die nu en misschien al vroeger tot Friesland
blijkt behoord te hebben,—• zoude deszelfs regten behou-
den , onverminderd deszelfs leenpligtigheid aan Utrecht;
wederzijdsche scheidsmagten zouden voor de naleving
des verbonds (door partijen) waken, enz.

Deze schikkingen, bepaaldelijk Stellingwerf, Schotcr-
iand en Oostzceïngerland 20) betreffende, werden ten-
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zelfden dage, nader bekrachtigd door een vrede-verdrag
van 40 jaren, dat, (door zaâmgekomene scheidsregters
boven vermeld) tusschen gansch Friesland in eens, en
't bisdom en aanhoorige landen werd gesloten.

Even voor het overlijden des bisschops in 1423, had
hij zijn gesloten verbond met Stellingwerf enz., nog eens
doen vernieuwen.21)

Mij is niet gebleken, dat na dezen tijd, wederom onee-
nigheden tusschen Utrecht en Stellingwerf hebben plaats
gehad. Ook begon de staatkundige toestand van Fries-
land niet slechts, maar ook van ons geheele vaderland
eene andere gedaante aantenemen. Holland inzonderheid
werd hoe langer zoo magtiger, vooral onder Filips van
Bourgondië, die in 't midden der 15de eeuw, tien Neder-
landsche gewesten onder zich vereenigde. Groningen
beloofde in 1419 gehoorzaamheid aan meergenoemden
bisschop Frederik van Blankenheim.

Friesland had reeds lang één geheel uitgemaakt van
de boorden der Zuiderzee af tot aan de Wezer toe; hoe-
wel deszelfs 3 hoofddeelen, — als : 1°. tusschen 't Vlie
en de Lauwers, 2°. tusschen de Lauwers en de Eems, en
3°. van de Eems tot de Wezer, — in het dagelijksche,
meest op zich zelf handelden. H Verband is echter onmis-
kenbaar, èn in den zamenhang van de gebeurtenissen
der onderscheidene deelen, èn in de tallooze verbindte-
nissen over en weder, —• ook tusschen enkele onder-
deelen -— soms gesloten. Het tegenwoordig Friesland,
— het eerste der 3 genoemde onderdeelen. —was in de
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geheele 15de eeuw, eene prooi van burgeroorlog en bit-
tere partijgeest. Hierdoor trachtten vooral Hollands gra-
ven hier vasten voet te krijgen, dat nu en dan, door
partijen begunstigd, min of meer gelukte. Jan van Beije-
ren schijnt in 1421 eenig gezag in Friesland te hebben
erlangd, dat echter reeds in het volgende jaar weder te
niet ging, wanneer zijne laatste sterkte, het slot in de
Lemmer, door de Friezen der Zevenwouden verrast en
ingenomen werd. Schoterland en Doniawerstal blijken
daartoe meest te hebben bijgedragen; althans bij het
volgende bestand werden deze Grietenijen uitgesloten.

Dergelijke verbonden werden van tijd tot tijd verlengd,
en daardoor hield Friesland nog jaren lang •—• hoezeer
dan ook inwendig door tweedragt krachteloos geworden
— buitenlanders van zijnen bodem verwijderd. En toen
de bovengenoemde Hollandsche graaf Filips van Bour-
gondië, (1456} het ernstig op Friesland scheen gemunt
te hebben, toen onttrok het zich (nog juist van pas) aan
zijne plannen, daardoor, dat het keizer Frederik III op
nieuw om tusschenkomst verzocht, en deze daarop aan
Filips gebood, de Friezen, als onmiddellijke onderda-
nen des keizerrijks, ongemoeid te laten.

Opmerkelijk is het, dat, hoe groot de verbittering ook
was, in zulke tijden de vriendschapsband weer naauwer
werd toegehaald. Zoo hadden te dezer gelegenheid, zich
de gezamenlijke Steden en Goën, hoe verdeeld ook, tot
een verbond te Bolsward vereenigd. Zoo hadden Wes-
tergo en Zevenwouden, hoezeer ook vroeger in twist,
in 1446, een verbond van vrede te Sjoten gemaakt, en
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bepaald, dat men jaarlijks, ter onderhouding der vriend-
schapsbetrekkingen, aldaar eenmaal zoude zamenkomen.

De zamenvoeging van de'7 Grietenijen, (de Zevenwou-
den) komt mij voor, tot omstreeks dezen tijd te moeten,
worden gebragt. 22) Vroeger komen ze niet onder dien
naam voor; enkele malen vindt men in vroegere berigten,
nevens Stellingwerf, Schoterland en Opsterland, van de
5 deelen gesproken. Men houde echter in het oog, dat
de Grietenijen niet altijd in gelijk getal en onder denzelf-
den naam bestonden, en misschien soms deelen van en-
kele derzelve, onder afzonderlijke namen voorkomen. 33)

Toen de Zeven wouden zich aan Oostergo en Westergo
aansloten, was dit eerst zonder Stellingwerf, Schoter-
iand en Opsterland. Schoterland, dat sedert langen tijd
onder Stellingwerf had behoord, en daaraan schatting
moest betalen, kreeg het eerst, als in 't verbond der
Zevenwouden opgenomen, eene eigene regering, met
eenen grietman aan het hoofd. (1517) Ter gedachtenis
hunner onafhankelijkheid, en ten teeken van eigen regt
over leven en dood, plaatsten de Schoterlanders een rad
en een zwaard in hun wapen, gelijk dat nog ten huidigen
dage kan gezien worden.24)

Stellingwerf bleef nog deszelfs regterstoel behouden;
en ongetwijfeld zullen de verschillende deelen, in de
vaak zorgelijke omstandigheden des vaderlands, zich wel
het minst met zaken van ondergeschikt belang hebben
bemoeid. Want ook de Wouden deelden in het algemeene
lot van Friesland.

Nadat eene onderhandeling des keizers met Groningen
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— waarbij die stad, tegen eene bepaalde som, het po-
testaatschap over Friesland zou worden opgedragen, —
in 1479 en 1481 vruchteloos was afgeloopen, kwam het
eindelijk in 1498 zoo ver, dat de Friezen gedrongen wer-
den, hertog Albrecht van Saksen als erf-potestaat aan
te nemen, die dan ook als zoodanig, eerst in Westergo,
en daarna in Oostergo en Zevenwouden, willens of on-
willens dan, •—• maar althans na belangrijken tegenstand
•— gehuldigd werd.

Stellingwerf keerde 't langst tegen; een legertje van
anderhalf duizend man, dat optoog om hen te bedwin-
gen , en te Oldeberkoop post vatte, deed hen besluiten,
om zich nu niet meer te verzetten, maar ook, als het
overige Friesland, den eed aan gezegden hertog afte-
leggen. Dit geschiedde in het jaar 1500. Stellingwerfg
ingezetenen moesten als boete opbrengen voor ieder huis
3 goud-guldens; de regterstoel werd nu ook vernietigd,
en in plaats daarvan, werd even als in andere deelen,
een grietman aangesteld, ten jare 1504. Zekere Lam-
mert Piers komt op dit jaar voor als grietman van
ganseh Stellingwerf.

Friesland dan—r-het op zijne voorregten zoo naijverige
Friesland •— Friesland, dat vooral sedert de helft der
dertiende eeuw, eene schier republikeinsche onafhan-
kelijkheid zich had weten te verwerven; het vrije Fries-
land erkende nu eenen vreemden heer; deszelfs vrijheid
was geweken, en eerst na 1581 keerde zij voor een deel
terug.

't Fs waar, de Saksische vorsten waren verre van een
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rustig bezit; Albrecht, Hendrik, en later George
of Joris , hadden zoo veel moeite en strijds, dat de laatste
besloot, om, ten einde niet alles te verliezen, zijn regt
op Friesland aan Kar el van Oostenrijk (in 1515) te ver-
koopen. Doch ook dezen gelukte het eerst na 8 jaren,
zich van de Friezen als heer te doen erkennen.

Met hem schikte het zich beter. Kar el „kende de
Neder-Iandtsche aardt, en was soo heerschachtig niet.
Had sich de Sax weten te voeghen, hij hadde 't Lant
gehouden en goede profijten van de gewillige konnen
trekken, doch de voet dwars tegen den inborst der in-
gezetenen settende, dede hij vergeefsche kosten ende
moest klagende seggen : „„Frieslant mach wol Fress-
landt heissen, es hat beinahe Thüringhen und Meiszen
abgefressen und noch ist es nicht satt geworden." " Zoo
schrijft onze eigenaardige historiograaf Schotanus. En
inderdaad, K a r e 1 s bestuur werd eene ware weldaad,
voor het jammerlijk geteisterde Friesland.

Nog eenmaal keeren wij tot Stellingwerf terug. Se-
dert 1514 was daar grietman Lyck le E e b l e s , welke
woonde op zijn slot Friesburg te Nijeholtpade. ss) Toen
nu in gezegd jaar, de Gelderschen dit huis plunderden
en verbrandden, begiftigde de stadhouder F l o r i s van
Egmond, naderhand gezegden grietman, met de halve
grietenij van Stellingwerf en de geheele grietenij Scho-
terland. Dit geschiedde den 18. Februari)' 1517. „Deze
helft van Stellingwerf is door keizer K a r e 1, bij besluit
van den 13. October 1524, wegens de geledene schade
aan zijne bezittingen en ter helooning zijner getrouwheid,
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in zijne familie erfelijk verklaard." 26) Dit was West-Stel-
lingwerf. Deze grietenij alzoo in tweeën gedeeld, en met
Schoterland als derde, bij de grietenijen van Zevenwou-
den gevoegd, vermeerderde het getal der deelen in dat
district, van zeven tot tien.

S . ROUWKEMA Hz.
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1) Het volgend stukje is eigenlijk bewerkt, ter voorlezing in
cone kleine vereeniging. Hieruit laat zich de vorm van hetzelve
gemakkelijk verklaren; alsmede waarom niet telkens (zoo als an-
ders veelal de gewoonte is) de bronnen worden aangewezen. Dit
rekende ik, ook bij de veranderde bestemming, minder noodig;
evenmin als eene algeheele omwerking. Hier en daar heb ik slechts
om niet te uitvoerig te worden, eene aanteekening bijgevoegd.

% Eene omschrijving van elk dezer Zeelanden, vindt men o. a.
bij Foeke S joe rds , Besohr. van 0. en N. Friesland, dl. I , bladz.
55 en verv.

3) De dekenschappen van Oostergo, en grootelijks ook der Ze-
venwouden zijn onbekend; die van Westergo vindt men bij F. Sj.
t. a. p. bladz. 691 en verv.

4) P i c a r d t , sprekende van den krijgstogt van bisschop Wil-
l eb ro rd tegen Koevorden, (1228) zegt: „'tIs seer odimste hooren,
dat Ecclesiastijhe persoonen, die de barmhartiglieijt andere mensc/ien
indampen, en willen van anderen de barmhartigheijtgepleeg/tt heli-
ben, self de onbarmkartighste en cruwelste zijn." Als krijgslieden,
verloren die kerkvorsten hunne geestelijke waardigheid wel eens
uit het oog.

5) De Keizerlijke giftbrief van 24 Nov. 943, waarbij den Utrecht-
sohen bisschop bet jagtregt in Drenthe geschonken werd, legde
den grondslag van der bisschoppen magt aldaar. Dat regt was ge-
schonken als eenjusforestense, en Drenthe of een deel daarvan,
wordt pagus forestensis genoemd. Magnin (Gescliiedk. Ooerx. van
de Besturen, die voor de herstelling van Nederland in 1814, elkander
in Drenthe sijn opgevolgd, Gron. 1838, dl. I. bl. 94) beweert, dat
het middeieeuwsche forestum, niet anders dan woud of bosch be-
teekent. Doch Mr. J. de Wal (Bijdr. tot de ûesc/i. en Oudh. van
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Drenthe, Gron. 1842, bl. 69) bestrijdt dit gevoelen. Jus forestense is
hetregt van a/geslotene of privative jogt op hoog wiJd, en pagus
foreslensis is de landstreek, waar dat regt door den keizer, voor

zi'eá ze/ven of voor dezen en genen begiftigde, was voorbehouden.
6) ZuJke kasteelen bouwde bisschop Godfried ter beveili-

ging van zijn gebied, vier: één ter Horst genaamd, tegen Gelder-
land; een ander te Montfoort tegen Holland; een derde, zoo als
gezegd is, te Vollenhove tegen Friesland, en het vierde te Woer-
den, als een dwang tegen inwendige onlusten. Zie W i n s e m i u s ,
fol. 136. b.

7) De Kuinder was van ouds geen onaanzienlijk graafschap; het
besloeg, behalve het vlek van dien naam, een vrij aanmerkelijke
uitgestrektheid lands, nu grootendeels door de zee verzwolgen.
(Foeke S j . , 0. en N. Friesl., I. 225; W i n s e m ï u s , fol. 146 b ;
S c h a r l . , pag. 111 enz.) Overleveringen betrekkelijk de vroegere
grootte van de Kuinder enz., zijn daar ter plaatse nog overig.

8) Deze Drentsche quaestie gold vooral Rudo lph , kastelein
van Koevorden. Men vindt dezelve verhaald, onder anderen in:
Drenthe, in nlugtige en losse omtrekken geschetst door 3 Podagr., 1ste
dl., bl. 8 en verv.) Frieslands invloed hierop kan men vooral ook
daaruit zien, dat 3 Friesche abten tot scheidsregters werden be-
noemd, om zoo mogelijk, zegt P ica rd t , „dese bittereperieuleuse
geschillen ter neder te leggen."

9) Hierover leze men o. a. Diest Lorgion , Gesch. der kerkher-
vorming in Friesland.

10) Dat Stellingwerf toenmaals, althans de tegenwoordige grens-
scheiding tusschen dat deel en Overijssel overschreed, blijkt uit
het vervolg meermalen, o. a. bij de gedurige twisten met den
Utrechtsehen bisschop in 1313, in 1408, en vooral bij de bemidde-
ling van 1413, waar de grens van 's bisschops bezittingen, tegen
schadeloosstelling, door der Friezen land werd getrokken.

11) „Die van Stellingwerf (eertijds Stellingweer genoemd) en
Schoterwerf, doch inzonderheid de eersten, hebben deFriesehe
vrijheid, door hunne dapperheid in 'tgeluk der wapenen bewaard.
Het wapen van Stellingwerf was een gevleugeld viervoetig dier,
van een zeldzaam maaksel, met een' langen staart, op den rug
overgebogen, en gekruld met twee ringen van letteren, in welker
binnenste men las:
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Juslô judicale filii homiimm ;
terwijl in den uitersten gelezen werd:

Sigillum universitatis tcrrae Stellingewar."
„Toen Stellingwerf later in twee grietenijen verdeeld werd, is

in het wapen der beide grietenijen geene andere verandering ge-
maakt , dan dat men het gemelde dier in het wapen van Oost-Stel-
lingwerf naar den regter-, en in dat van West-Stellingwerf naar
den linkerkant plaatste."

(Volgens Mart inet , het Vaderland enz.; overgenomen uit: Staat
van alle Dolken, XV dl. II. st. bladz. 582 sq.)

Het hier gemelde dier vind ik elders „griffoen" genoemd. De
oorsprong van dit wapen is mij geheel onbekend.

12) Breedvoerig kan men hiervan lezen bij Foeke S j o e r d s ,
Histor. Jaarl/., dl. III., bladz. 236-245. Daar vindt men o. a. ook den
open brief, die 's bissehops ban behelst. Zie ook Winsemius ,
fol. 188 b en 189.

13) In 1336 verpandde bisschop Jan van Diest geheel Overijs-
sel aan graaf Reinout II. (Vollenhove was reeds sedert 13 jaren
in de handen van Gelders heeren, zoo als gezien is.) Koevorden, —
van deze pandschap uitgezonderd, --werd als heerlijkheid, aan
deszelfs toenmaligen ridder en prefect of heer Reynold III, ins-
gelijks als pand gegeven. (Podagr. I. 18.)

14) Zou men hier niet moeten denken aan het tegenwoordig
gehucht Barel of Baarle , in de nabijheid van Blokzijl ? Hiervoor
bestaat, dunkt mij, alle reden.

15) Scl^arlensis vermeldt dit feit op 1323. Zie bladz. 140;
Winsemius op fol. 191 omstreeks denzelfden tijd; doch Foeke
S j o e r d s , III. 333-336, toont aan, dat het in gemeld jaar 1336 moet
hebben plaats gehad.

16) Reij nol d IV, van Koevorden, wilde deze heerlijkheid tegen
terugbetaling der voorgesohotene gelden, niet weder laten varen.
Daarom beproefde Freder ik , hem met geweld te dwingen; en
geholpen door Deventer, Kampen en Zwolle, in verband met de
Friezen en de graven van Steinfürth en Ottenstein, gelukte 't hem.
De betrekking met Utrecht was toen dus zeker zeer vriendschap-
pelijk.

17) De Stellingwervers huldigden dus Wil lem. Men vindt de
brief of acte daarvan, o. a. bij F. S joe rds , Hist, Jaar6.IV, 170,17!.
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Dio huldiging beteekende echter weinig; want, naar het voorbeeld
van Aehtkarspelen, verdreven ze, nog in 't zelfde jaar, de Hollan-
ders reeds weder. Of volgens W i n s e m i u s , keerden zij deze ge-
heel buiten hunne landpalen. Wins. , Cron. fol. 219 a.

18) Hoofdzakelijk volgens F o e k e S j o e r d s , die Seho tanus
raadpleegde. Winsemius en Sehar l ens i s spreken beide van
moorden, branden en doodslaan thans voorgevallen; en melden
daarenboven als oorzaak van den krijg, dat de bovenmatig geld-
zuchtige bisschop meer pacht eischte, dan de Friezen, volgens
oude gewoonten en contracten, verpligt waren te geven.

19) Lemsterland heette vroeger ook Lemster-vijfga, naar de 5
dorpen : Lemmer, Eestcrga, Follega, Bantega en Lemsterhoek.
Bantega is reeds lang door de Zuiderzee verzwolgen; zijnde het
eenig overblijfsel van deszelfs naam misschien nog in de zooge-
naamde Bant-akkers (nabij de Lemmer) bewaard. Lemsterhoek
werd in 1413, op last van Utrechts bisschop, door Adolf van Zwie-
ten geheel verwoest. Ook dit is door de zee verzwolgen; hoewel
een uithoek der zeedijk nabij Takozij!, nog dien naam draagt.

äO) De dorpen Oosterzee en Echten, met het thans genaamd
Oosterzeeïngei'veld, maakten het vroegere Oostzingerland, Oost-
zeeïngerland of wel Oostzimgerland uit. Deze namen worden bij
afwisseling gebruikt. Sommigen verwisselen Oostzimgerland en
Lemsterland wel eens, doch mijns bedunkens onjuist; hoewel het
eerste later een deel van 't andere uitmaakte, zoo als nog.

Lemsterland en Doniawerstal waren vroeger vereenigd, en als
ééne grietenij; van hier dat de wapens dier beide grietenijen ook
weinig verschillen. Dat van Lemsterland bestaat in eene hand, die
eene wereldkloot torscht, op welke boven (in dat van Doniawer-
stal beneden) een kruis staat.

21) Het verdrag met bisschop F r e d e r i k van 1414, was voor
Stellingwerf zeer gunstig, behalve de geldelijke opofferingen, die
niet onaanzienlijk waren. Geldzucht was Blankenheims hoofdtrek,
en tot der Friezen geluk; want dit verbond, dat alle vorige vernie-
tigde, deed hen hunne vrijheid behouden en bevestigde die nader.

22) Zevenwouden is zekerlijk afgeleid van het boschrijke der
landstreek. Het wapen van dit district, - zijnde een zilveren veld .
waarin 7 boomen op een' groenen grond, *- bevestigt dit, gelijk ook
rie wapens van onderscheidene, daartoe behoorende grietenijen.
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Of nu dat zenen bij wouden doelt op zeven hier voormaals bestaan
hebbende bossehen, dan of het ziet op 't getal der deelen, weet ik
niet. Hot laatste is niet onwaarschijnlijk; immers hoewel men thans
in de wouden 10 grietenijen telt, had men er vroeger maar zeven.

Vóór, tegen 't laatst der 15de eeuw, maakte Zevenwouden geen
ligchaam op ziehzelve uit; in staatsstukken was het vroeger onder
Oostergo en Westergo begrepen. (Fr. Volks-Alm. 1845, bl. 120.) Op-
sterland werd langen tijd tot Oostergo gerekend, gelijk Gaaster-
land soms, zoo 't schijnt, tot Westergo.

23) Zoo b. v. wordt Oostzimgerland ergens als grietenij geteld.
Stellingwerf was tot in de 16de eeuw ongeseheiden. Lemsterland
en Doniawerstal maakten eenmaal met gen. Oostzimgerland slechts
ééne grietenij uit. Engwirden — oudtijds Handmare — was welligt
vroeger een onderdeel eener andere grietenij. Haskerland heette
vroeger wel eens Haskerwald (naar den toenmaligen rijkdom aan
bossehen), of Hasker-vijfga (naar de vijf in dit deel liggende dor-
pen) ; terwijl de Joure en Haskerdijk toen onder die dorpen niet wer-
den geteld. Schoterland wordt even dikwijls Sohoterwerf genoemd.

24) De lelïo en de sterren, ook in hun wapen voorkomende,
schijnen hun mede om hunne dapperheid te zijn geschonken.
(Winsemius , SchoterlcmdJ Vereenigd met Stellingwerf, hadden
zij dit deel steeds ter zijde gestaan, in den strijd voor vrijheid en
onafhankelijkheid; en eerst met Stellingwerf vochten zij zieh vrij.
Waarschijnlijk bleef Sehoterland met hetzelve verbonden tot 1517,
toen het met de helft van Stellingwerf onder denzelfden grietman
kwam.

25) Deze Lijekle Eebles is de stamvader van het bekende ge-
slacht L y e k l e m a a Nyehol t . Zijn slot Friesburg „was eene
sterk bemuurde huizinge." De kerk van Nyeholtpade heeft nog een
gedenksteen, welks opschrift te kennen geeft, dat hier onder-
scheidene ledenvan gemeld geslacht zijn begraven.

26) Jhr Mr. H . B a e r d t v a n S m i n i a , Nieuwe naamlijst der Griet-
mannen enz., bladz. 362. In dit werk vindt men, van blaz. 389-406
vermeld, wie, zoowel in Oost- als West-Stellingwerf, aehtervol-
gens het gewigtig ambt van grietman hebben bekleed. De West-
Stellingwerver merkt hier met welgevallen inzonderheid zijne van
Harens op, als zijnde de herinnering aan deze edelen, nog
geenszins verloren.



WAT IK DAN DENK?

cocooooo

Wat ik dan denk, wanneer het zonnevuur
Wordt uitgebluscht in Thetis zilte baren;

Wanneer de tijd der rust slaat voor natuur,
En de avondkoelte wiegelt in de blaren;

De zilv'ren daauw zich over 't veld verheft;
't Gevogelt' rust van 't vrolijk dartel kwelen
En slechts het minnelied der philomeelen,

Het luist'rend oor, 't aandoen'lijk harte treft ?

Wat ik dan denk? o zing het, ned'rig lied!
Wees, zoo gij 't kunt, de spiegel van mijn harte!

Schets't rood der vreugd', schets't donker van't verdriet,
Het licht en bruin van zoete vreugde en srnarte.

Klink zacht mijn' harp! klink zacht, o melodij!
Blijft ook geen oor aan uwe toonen hangen;
Mist ge ook het vuur der hooge Bardenzangen •—•

Het hart is vol, is vol van poezij.

Wat ik dan denk ? o mijne phantasie
Verplaatst mij weer terug in 't lang verleden.



105

'k Ben weer een knaap, met zijne illusien; —• 'k Zie
De toekomst, die 'k mij droomde, bij het Heden.

Wat ik dan denk? — Het leven is een dag,
Doormengd met vreugd', doormengd met bange zorgen.
En beide doen ons uitzien naar den morgen,

Die vreugd zal biên, bevrijd van weegeklag.

Waaraan ik denk? aan 't geen Gods gunst mij schonk,
Van toen de zon voor 't eerst aan 's Hemels bogen,

Mij opging; tol zij nu weer nederzonk.
Ik denk aan U, o Vader in den Hoogen!

Ik denk aan U! —• Dat denken is gebed;
Die bede dank; die dank brengt mij U nader.
Mijn hart zoo zalig, wijl 't U mint als Vader,

Vertrouwt op U, die altijd waakt en redt.

Wat ik dan denk? Is, nu weer de avond daalt,
Het werk voleind, ddt God u heeft gegeven

En naar uw kracht, met wijsheid heeft bepaald?
En naderdet ge 't einddoel van uw leven —

Volmaking naar het Hemelsch Godd'lijk beeld?
't Verleden wijst mij op zoo vele vlekken î
O avondrood, gij kunt de schaamt' niet dekken,

Terwijl uw koelt' de wond van 't hart niet heelt.

Zoo ver te gaan — één schreê slechts voortgetreên!
Zoo veel te doen —• zoo weinig slechts bedreven!

Op 's levens pad, zoo dikwijls uitgegleên!
In 't boek der deugd — één blad naauw vol geschreven!
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Het smart mij — maar geen wanhoop voedt mijn hart.
De zon zinkt neer — maar daagt ras weer in 't Oosten.
De morgen kon vaak 't somber harte troosten,

Als de avond kwam met zelfverwijt en smart.

't Is avond, ach! en 't dagwerk niet volbragt!
Kunt gij de stem daar binnen niet doen zwijgen,

Als 't feestglas klinkt, in 't holle van den nacht,
Als wijn en vreugd' u 't bloed naar 't hoofd doen stijgen?

Als zoete min u tot haar gunsten wenkt,
Als ge in het ronde zwiert in lucht'ge dansen,
Natuur en kunst den beker u omkransen,

Dien u de vreugd met volle teugen schenkt ?

Maar dan de nacht! •— De vreugd is bitter-zoet.
Het vuur slechts half gebluscht, zal weder gloeijen.

't Genot doove al die onrust in 't gemoed;
Die effen zee duidt dat een storm zal Ioeijen.

Wat is de vreugd, zoo ze ons niet beter maakt ?
Zij gaat weldra voor iedereen verloren,
En wie door haar het naberouw wil smoren,

Heeft nimmermeer de ware vreugd gesmaakt.

De nacht genaakt! — Maar hemel! welk een nacht!
De misdaad smeedt haar plannen in zijn duister.

Ach, de armoe geeft zoo ligt zich in haar magt;
Weerstaat zoo noô 't verleidelijk gefluister

Der boosheid — valt. — O mensch, veroordeel niet!
De nood maakt vaak meer dan het hart misdadig;
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Als 't brood ontbreekt, waaraan men zich verzadig,
Geen kleed meer dekt, geen vonkjen warmte biedt.

't Is avond! ga! weerhoud hen van het kwaad;
Geef warmte en brood — en 't kwaad blijft onbedreven.

Een dubb'Ie zegen wacht u op die daad.
Gij redt een niensch naar lijf en ziel het leven!

Gij vreest toch niet het donker van den nacht!
Een hoog're macht geleidt de weldaad veilig;
En ongezien is 't weldoen dubbel heilig;

Het bant de vrees, en spreidt ons 't leger zacht.

Wat ik dan denk? — 't Zal eenmaal avond zijn.
De zon duikt ras in 't meer des doods ter neder.

Zie! 't avondrood geeft nog een schemer-schijn,
De nacht genaakt •—• maar 't morgen wekt ons weder.

Komt, voortgewerkt! Straks slaat het uur der rust;
De taak voleind! —• dan is geen nacht te schromen.
Hij schenkt een slaap vol aangename droomen,

Waaruit eens de eeuwigheid ons wakker kust.

Wolsum 1841. H. VAN BEEKCM.



SPROKKELS.

WUBJUND MICHIELS TE BEETGUM. 1616. •

In den Catalogus van de Boekerij der Maatschappij van
Nederlandsche Letterkunde te Leiden, (Ao. 1842, bl. 11)
vonden wij een Handschrift vermeld, hetwelk onze aan-
dacht tot zich trok. Het is een quartijntje in lang formaat,
van 286 bladzijden, behalven 4 bladzijden titel en „tot
den lezer." Het bandje is, in der tijd, fraai ingebonden
geweest, en verguld op snee. Volgens den bovenge-
noemden Catalogus, bevat het twee verzamelingen van
gedichten, door zekeren „Wibrandt Mich ie l s van
Beetghum in 1616" bijeenverzameld. De titel van de
eerste verzameling, 121 bladzijden en 4 „titel en tot
den lezer" bevattende, is aldus :

Stichtelicke. Rymen hoe haer de jonghe maeghden met
aengename zedicheyt ende goede manieren, — Item de
gehoude personen ende weeduen, een iegelyclc in zyn
staet, huy&horudtoighe ende beroepinghe suyver, vreede-
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lyck ende eerbaerlyck zall houden en de draghen, niet min
noodlch als vermakelyck om (Ie) leesen, getrocken uyt het
Lusthojf der maeghden, geplant van denseer beroemden
const- ende reeden rycken hovenier Jean Baptista
Houwaert, ende in deesen ordre gestelt deur Wi-
brandt Michiels van Beetghmn Ao. 1616.

Het tweede stuk, loopende van bladzijde 122—217,
heeft ten titel: „ Schriftvirlicke Rymen kerende hoe een
Christen mensche hem teegen des bedrieghlycken weerelts
ende vleesch aenlockende lusten,des duyvelstentalien ende
kettersche vervoeringen in waren gelove, hope ende liefde
met becommernisse zyner zalicheyt zall wapenen ende
draghen, Getogen uytte 4 uytterste, met grooten arbeyt
Bhetoryckelyck gecomponeert deur den vermaerden ende
constigen neederlantschen poëet heere Jean Baptista
Houwaert, int cort vervalet ende in deesen ordre ge-
stelt deur Wibrandt Michiels van Beetghum.
Æ>. 1616.

Deze lange titels leeren ons aîzoo, dat zekere W.y-
brand Mich ie l s , in 1616, te Beetgum wonende,
zooveel met de gedichten van Jan Baptist Houwaert
op had, dat hij zich de moeite getroostte, eenebloem-
lezing uit dezelve te maken en er een aantal berijmde
zedekundige lessen uit afteschrijven.

Houwaert, een man van groote geleerdheid en aan-
zien, raad en rekenmeester van Braband, was inderdaad
een dichter, wiens werken, op het einde der zestiende
en in het begin der zeventiende eeuw, zeer gezocht wa-
ren, en indien zijne taal niet zoo onzuiver, en ook zijne



110

voorstelling niet somwijlen wat al te weelderig geweest
ware, dan zoude men hem den Brabandschen Cats heb-
ben kunnen noemen. 1)

Van „ Pegasidespleyn ofte den Lusthof der Maechden"
zagen verschillende uitgaven het licht, onder anderen
eene te Rotterdam bij Jan Leendertz Berewout in
de jaren 1614—1615. Deze uitgave, als in Holland ge-
schied, kwam waarschijnlijk Wybrand Michiels onder
de oogen, en vermits de XVI boeken van dat Lusthof,
twee lijvige octavo banden beslaande, doorspekt zijn
met voorbeelden uit de geschiedenis en fabelkunde ont-
leend, onder welke de zedekundige berijmde lessen,
ten dienste der schoone sekse, als bedolven zijn, zoo
was het wel om deze reden, dat Wybrand Mi-
ch i e l s zich de moeite getroostte die uit te kippen en
als „SticAtelicke liymen voor dejonghe maeghden enz."
in een net bandje afteschrijven. Met de „ Schriftvirlicke
Rymen'" had hij hetzelfde doel, doch nu voorde Chris-
tenen in het algemeen. Zij zijn geput „ uylte 4 uytterste
van Houwaert. De vier wterste van de doodt enz. wier-
den, onder anderen, te 's Gravenhage, in 1605, gedrukt.

Opmerking verdient het bovendien, dat er nog een
bewijs voorhanden is, hoe hoog men in Friesland, in het
begin der zeventiende eeuw, met de gedichten van Hou-

1) Zie J. J. Willems, Verh. over de Nederd. Taal- en Letter-
kunde enz., Antw. Ibl9, I. p. 236. Jer. de Vries, Proeve eener
geschiedenis derNederl. Diehtkunde, 2de druk, 1835, p. 54. Twee
penningen ter zijner eere geslagen, vindt men bij van Loon,
Ned. Hist, Penningen, I. p. 24ô.
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vvaert liep, want, in 1614, werd bij Abraham van
d e n R a d e, Boekdrukker te Leeuwarden, voor rekening
van Jan Lamrinck van Bolsward, en Berend Arents
van Leeuwarden, beide Boekverfeoopers, een werk van
dien dichter, destijds reeds lang overleden, († 1586)
zoo als de titel meldt, voor het eerst, gedrukt, getiteld :
„Politycke onderwysingke, tot dienste van alle menschen
om te gebruycken matieheyt in voorspoet en stantvas-
ticheyt in tegenspoet."

Wybrand Miohiels was echter niet een bloote af-
schrijver en beminnaar van gedichten, maar hij tokkelde
ook somwijlen zelf aan de lier, en ontlokte haar eenige,
hoewel zwakke toonen.

Achter de beide vroeger genoemde HS. namelijk, von-
den wij een derde HS. ingebonden, dat niet op den bo-
vengenoemden Catalogus vermeld staat. Deszelfs titel is:
„Mengelmoes ofte Alderhande zoe eernsttghe als boer-
dighe rymckens ende knippel verschans, niet min leer-
achtich als smakelyck om (te) leesen, by een vergadert
ende confuselyck zonder orde alhier gestelt detir Wi-
brandt Michiels van Beetghum, Ao. 1616. Dit Men-
gelmoes bevat op bladz. 218—286, twee honderd vijf en
veertig, twee-, vier- of meer regelige versjes, zonder
vermelding van den naam der vervaardigers, behalve bij
No. 1 „'tVader onse," ook uit H o u w a e r t ontleend.
No. 2 evenwel is geteekend W. Mich i e l s , en onder
nog 45 andere nummers vindt men het Iettermerk W.M.
Dit bundeltje doet ons alzoo eenen, mij althans tot heden
onbekenden Frieschen rijmelaar, want dichter durven
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wij hem niet noemen, kennen, bij wiens kennismaking
men evenwel in het oog dient te houden den tijd waarin
hij leefde en vooral den toestand der Nederlandsche let-
terkunde, waarvan de dageraad pas was aangebroken.
Platte woordspelingen, gezochte aardigheden, vuile bon-
mots , krioelen in de rijmelarij uit die tijden, en zou dan
Wybrand Mich ie l s , welligt een eenvoudig dorps-
schoolmeester, en men weet hoe weinig destijds daartoe
vereischt werd, die klippen, waarop zoo vaak de goede
smaak schipbreuk leed, ontzeild zijn ? Geenszins, want
ook eenige zijner rijmpjes kenmerken zich door derge-
lijken wansmaak, 1) en anderen zijn er meer of min door
bevlekt. De eerste zullen wij dus maar achterwege laten,
ten einde niemand aanstoot te geven, en willen daaren-
tegen al de overigen mededeelen, ten einde eene bloem-
lezing van de beste derzelven, geene te hooge gedachten
vaû des rijmelaars dichtvermogen zoude geven. Vooraf
moeten wij nog aanmerken, dat Wy b r a n d Michie ls
met het latijn bekend geweest schijnt te zijn, want onder
No. 61, treffen wij een rijmpje aan, door hem uit de
Andria van Terentius vertaald :

„ Het eynde van 't gekyif,
Tusschen twee liefste, causeeren doet,
Dat op nieuw man en wyff
Malcander embrasseren soet."

De andere rijmpjes zijn ook meest korte spreuken,
waaronder vele zoogenaamde quatrains moraux.

1) No. 58, 59, 66, 69, 79, 122 en 130.
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No. 2. Een pryslyck cunst brenght eer en gunst
By wysen vroedich,

En can in noodt, een man hoe bloodt
Wel voeden goedich.

9. Een Ieckend dack en roock, daertoe de boose wyven
Een man, hoe duldich oock, vaeck uyt ten huyse

dryven.
20. lek soeck een mank by mynen leeven,

Die my nu kan goe reeden geeven,
Waerom de meysekens soet en heus zyn
En wyven zelden goedt maer beus zyn.

63. Een Salomon, Sampson, Aep en Bier-swyn
Will een droncken mensch geern alle vier zyn.

71. Seer selden yeets geraeckt geheel nae iemants wen-
schen,

Want geen dinck is volmaeckt op eerden by de men-
schen.

72. Als dooff is een wys man end 't wyff oock blindt
daertegen,

In vreed zy leeven dan en krygen Godes zeegen.

80. Die aensit aen den dis, om t' eeten sonder mes,
Een groten kukuk is, onthoudt fry deesen les.

90. Als niet tot iet, deur 't gunstich gluck gereesen is,
Dickwils men siet, dat zulck van trotzich weesen «s,

8
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91. Die 't aengedane leedt schynt lichtlyck te vergeeven,
Maer swaerlyck dan vergeet, die volght quâ prinsen

leeven.
92. Heeren peeren rotte niet,

Dronckaerts kleeren motte niet.

93. Een joncker en zyn hondt, die zyn van aert voor waer,
Dat zy tot geener stondt, een deur sluyten nae haer.

94. Menich geern een oogh miste
Uyt nydt alsoo gesint,

Als hy zyn naesten wiste
Geheel geworden blindt.

114 Bleudhartich vrycr.
Het meyscken ieughdich daertoe oock deughdich

My well behagen sou;
Vond ick een man, die heur alsdan

Eens voor my vraghen wou.

Vrymoedich dochter antwoort.
Ist ghy u schaemt, meer alst betaemt

Om minlyck vryen,
In myn blanck armen, ghy niet verwarmen

Sult noch bedyen.

126. Uyt het bloemcken daer de spinnecop cluftich (?)
Een giftich venyn can properlyck wercken,
Daer siet men uyt halen den bye vernuftich
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Een ieckeren heunich weerdich om mereken.
Also wort de Schrift oock uyt haere pereken
Getogen, gedraeyt nae îeeglycks intentie;
Een snydende sweert ist den boosen klercken,
Maer den vromen een schilt tot haer defensie.

135. T' gedencken aen Eere, Recht en Billickheyt
Laet temmen u sin en quade willicheyt.

136. De duyre tyt passeert subyt
En mach stilstaen noch weederkeeren;
Dus wie ghy zyt, de rest met vlyt
Besteedt voortaen tot Godes eeren.

138. Al droeght ghy menich mensch op uwe schouren
teeder

Gehelyck nae zyn wensch tot voor de poort van
Roomen,

End onverhoetshemset, dan wat onsacht daer needer
Groot ondanck, hier op let, zoudt ghy te loon be-

komen.

145. Gheen lichter packen is, om dragen oytte wenschen
Dan Cunst, die daer gewis 'maeckt gunst by wyse

menschen.

168. Oftschoon een mensch, ieets nae zyn wensch
Voorneemt int stille;

Soe ist al niet, want het geschiet
Nae Godes wille.
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169. Bymspreuclce nae de Gratias.
NH wellcoom syt en u verblyt

Tot Godes eer alt zamen;
Want hy die 't geeft, behouden heeft

Voor ons noch veel meer : Amen.

170. Geldt en goedt nu maken kan
Metter spoet een eedelman.

185. Een Ryckman in den hemel end' os gevonden vett
In eenen Armmans keucken? dat is een vremt Banc-

quett.
189. Daer Ceres 't bancquet schenckt en Bacchus den wyn

Wil Venus dan meede te kermis zyn.

193. Daer is een kruydt hetwelck hiet muller',
Daer voor hem wacht elckeen prudenter;
Vleyin zall zy dij fallaciter,
Dat mocht dy dan well rouwen semper.

O ft aldus.
Daer is een kruydt genamet wyff,
Daer voor hoed dy met ziel en lyff;
Vleyen kan zy zoet met vlyt
Dat mocht dy rouwen dan altyt.

196. Oft 't gelucke verachtelyck van my mocht vlieden
snell,

Sal de hoop crachtelyck de handt my bieden wel.
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199. Menich mans deughden, const en verstandt
Blyven deur Armoed heel onbekant.

200. Een Boer quaelik horende, iae schier heel doof,
Bracht tot Leeuwarden een kalfcken bont.
Een slachter vraechd hem wat hy het loofd:
Ich brenght van Deynum, sprack de Boer goedt ront.
Van waer? sprack d' ander, maket my kondt;
lek looft thien gulden, sprack d1 huysman daertee-

gen,
Een klap in u backhuys sprack d'ander terstont.
D'huysman sprack h' hadde'r t' huys meer voor ge-

kreegen;
Met dien ginch d'ander al lacchende zyi weeghen.

221. Uyt gnaden puyr, Heer ist bestelt,
Dat ick dees uyr noch heb getelt
V heylgen geest, voortaen alt zamen,
In Godes vrees geleyd ons, Amen.

222. Wie duysent deughden heeft begaen
End daernae eens maer heeft misdaen;
Syn deughden worden all vergeeten
En hem syn misdaedt steedts verweeten.

223. Aen der vrouwen betraende wanghen,
En der honden hinckend ganghen,
Noch aan Kramers lichtlyck sweeren
Sall hem niemant haestich keeren.
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229. 't Gedane quaedt niet meer te doen,
Is 't recht berou nae myn bevroen.

232. Die geern wil weeten wie iiy sy,
Die scheld een nabuyre twee oft dry.

233. jfîy meent vorwaer, hy sy de man,
Die luysen stelten maken kan.

235. Gheen mensch en is in eenich stadt
Den welck natuyre niet gaf een dat.

236. Der Groten heren sonde,
Is d1 ondersaten wonde.

No. 121 is het grootste gedicht van dit bundeltje, het-
welk met de letters W. M. geteekend is. Het is getiteld :
Oorsaeken van Godes rechtoeerdigh straffen, terwijl uit
eene kantteekening aan het slot „ad 1610," luidende,
blijkt, dat het, of destijds vervaardigd is, of op dat jaar
bepaaldelijk zinspeelt. 1}

De Gouden tonghe der Advocaten
Valsche waghe end cleyne maten,
Ondraeghlyck woeker, haet-en nyt,
Het lasteren, schelden, smaet en spyt,

1) Niettegenstaande het vers met de letters W. M. geteekend is,
vermeenen wij hetzelve reeds ergens elders te hebben gelezen.
Welligt heeft W. M. er het een en ander in veranderd, en hij het-
zelve daarom mot zijne naamletters onderteokend.
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't Verhuysen der waerheyt en billyck recht,
't Vergeten zyns zelves by heer en knecht,
Sotte curieusheyt in veele dinghen,
In vremden twist hem geern verminghen,
Verkeerde liefde neffens de kinderen,
't Weeldich opvoeden end 't erff verminderen,
Het leedich gaen op weynieh renten,
Het Joncker maeken den Jeught inprenten,
Het teeren, het smeeren in groote Bancquetten,
Het vryen, 't ontyen en minlyck letten,
Het ryden ter merckt op dorpen, in steeden,
't Verjagen van schaemt en eerbaerheeden,
Het trouwen vol rouwen, buyten raedt,
Het vraghen en daghen, alst is te laet^
Het kleeden, en treeden, nae vremde manieren,
Het singhen, en springhen by wyn en biere,
't Hoveren, boeleren daoh en nacht,
Het Ioopen en copen, buyten macht,

-Het voll inschencken, in grote glasen,
Het droncken drincken, het busen, het basen,
Het steeken, het breeken van Burgers en Boeren,
Het moorden om woorden en vuyle hoeren,
Hetvreeslyck vloecken, 't lichtveerdich sweeren,
't Godt verzaek«n, zyn naem onteeren,
Schandtlycke sonden en overdaet,
Liegen, bedriegen en eygen baet,
Het dobbelen en speelen om vuyl gewin,
En niet versorghen zyn huysgesin,
Den hypocryt maeken, goe woorden schencken,
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Heel anders doen, heel anders dencken,
De groote vacatien op langhe landsdaghen,
Om 't hebben, en 't houden het smeeken, het daghen,
Het cuypen om ampten en handen smeeren,
D'gemeynte deur boeken laten regeeren,
Veel officieren in een cleyn bewint,
T' haest aenslaen eer men 't versint,
Het Iangh uytstell van 't recht der weesen,
Voor Godt noch mensch hem niet bevreesen,
T'misbruyek van 's Heeren weldaden groot,
T'verlaten der armen in haren noodt,
Verachtinghe Godes en zijner kereken,
Nieuwe scheuringhe helpen stereken,
't Veranderen van wet en goe costuymen,
Doen Godes zeegningh uyt Vrieslandt ruymen.

Wij moeten nog opmerken, dat voor eenige versjes
twee klavers!) en voor vele andere ééne geplaatst 2) zijn.
Heeft Wy brand Mi ch ie Is hiermede, even als nog he-
den ten dage de Friesche eigenerf de, die eene klaver op
het hek van zijn land, op de deuren van zijne schuur of
in zijn wapen plaatst, willen aanduiden, dat dit zijn
eigendom of werk was ? Het vinden van de voorletters
W. M. bij sommigen derzelve, zoude dit vermoeden kun-
nen staven, doch het ontbreken der klaver bij anderen,

1) No. 9. 11. 15. 18. 20.
% No. 3. 4. 13. 14. 29. 47-49. 58. 59. 63. 64. 67-70. 72-74. 80.

86-89. 100. 107. 113. 114. 122. 125-127. 130-132. 135-138.'142-145.
147-168. 17a 179. 180. 189. 193-197. 199. 205. 219-226. 230-237. 241.
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die wel dat lettermerk hebben, doet deze grond weder
vervallen. Eenige der versjes, zonder het lettermerk
W. M., (waarvan velen ook wel elders gedrukt zullen zijn),
verdienen om het een of ander eenige opmerking, b. v.
No. 3. Die tot Gent in Vlaenderen is geboren,

En den School tot Utrecht heeft verfcooren,
En binnen Luyck oock geleert heeft zyn Wals,
Is, (zoo men seyt), een verrader deur zyn hals.

11. Meyscken, eer ghy u begeeft in de echt,
Leert f woordeken trouwe spelden recht,
Want vergeet ghy d'eerste letter ynt 't schryven,
So soud u niet dan rouwe blyven.

57. Het bier is voor de boeren,
Heur dreck 1) zy voor de hoeren,
Het water voor de gansen ,
Maer wyn voor groote hansen.

228. Sendt u kat nae Keulen te leeren,
Sy zall noch maeuwen in 't weederkeeren. enz.

Nog meer opmerking verdienen een zestal versjes in
het Boerefriesch of de landtaal gesteld, daar zij, als in
1616 reeds ter neder geschreven, tot de oudste versjes
in die taal behooren, die nog voorhanden zijn.

1) Hierbij teekent W. M. aan : „heur dreck, dat is : wijn met
zuyeker, caneel, wit brood enz., Boerendreck genaemt."
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47. Oft io naet lest, 't geen ij hier fyne,
So dwae het best en iou pongh ontbyne
En litt dan vry hatte oors swiets helie
lek sitt mey by en schil naet betelie.

Dit rijmpje schijnt wel een uithangbord rijmpje voor
eene herberg geweest te zijn.

49. Ien mans moer
Is ien str . . . oppe floer.
Ien snaer is ien snirt,
Ney her daed ist en firt.

50. Te grette deste
Bringht menich by leste.

51. Dauwe oppe reyn
Nimt ien beschyten eyn.

52. Lyts wirden en da fest,
Zeyt uws heyte, sluyte best.

De drie laatste zijn voorzeker spreekwoorden.

205. Oan bern altyd te reytzen,
En schorstiens goed te meytzen,
Gomt, ney myn verstaan, heel vaeck.
Naet dan by inckel lockraeck.
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Wat Wybrand Michiels te Beetgum was; wanneer
hij geboren werd of stierf, dit alles verdient nadere
onderzoeking, vooral dit punt, of hij ook in betrekking
heeft gestaan tot de zeer kort na 1616, toen hij die ver-
zamelingen ter neder schreef, in Leeuwarden opgerigtte
en vooral door Starters medewerking, bloeijende Re-
derijkers kamer. In allen gevalle is het opmerkelijk, dat,
juist om dien tijd, in het gezicht dier stad iemand woon-
de , die niet geheel van alle dichterlijk talent ontbloot
was. Onze nasporingen omtrent zijn beroep of stand,
geboorte en sterfjaar enz., zijn tot heden vruchteloos

SYBRANDUS VOMELIUS TE FKANEKEP.. 1613.

In het jaar 1613 deed Rombertus Doyema, Boek-
drukker te Franeker, in 12mo formaat, een werkje het
licht zien, waarvan de titel aldus luidt: „ C. Crispvs Sa-
Ivslivs, Van de t'samenzweeringhe Catalinae tegens het
Ghemeenebeste van Bomen, item van den Jugurtynschen
Oorloge, wt den Latynschen tale nu nieuwelicx overge-
settet in onsen Nedevlantschen spraecke, door Sibran-
dvm Vomelivm. —• Alhoewel zulks niet op den titel
vermeld staat, zoo wordt deze vertaling voorafgegaan
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door „een corte beschryvinghe der loffelicke Siadt Fra-
neker. De vreemdheid van deze zamenvoeging schijnt
Vomelius zelf gevoeld te hebben, althans in het: „Aeii
den goBtwilligen Leser" zegt hij : „om seeoker oor-
saeoke mj daer toe bewegende, heb ie desen C. Cris-
pum Sallustium gedediceert ende toegheeygent denseer
Achtbare en wel beroemde Heeren Burgemeesteren der
Ioflycker Stadt Franeker, en heb daerbygevoechteenige
Historie-stucken, int particulier, ofle besondere der
Stadt Franeker aengaende, welcke Historie-stucken ick
hebbe genomen wt den Decadibus des seer gheleerden
ende geloofweerdigen Historieschryver Vbbonis Em-
mii Grethani."

Deze beschrijving is dus van geen belang 1) voor de
kennis van den toestand van Franeker in 1613; Sibran-
dus Vomelius stelde dezelve op, toen hij zich in
Franeker gevestigd had. 2) Zijn eigenlijke naam was
Sibren Gerri ts , terwijl de naam Vomelius aanduidt,
dat hij of zijn geslacht van Wommels afkomstig was.

Betrekkelijk het geslacht Vomelius, vindt men eene
aanteekening in de Naamlijst der HH. Predikanten van
de Classis van Dockurn, geschreven door D. Wilh.

1) Vomelius noemtalleen den 14April 1584, als den dag waarop
de Staten van Friesland de resolutie namen, om de Academie te
Franeker op te rigten. W i n s e m i u s , in zijne Chronijek, p. 747,
en anderen daarentegen den 8 April 1584.

2) Het onderschrift der opdragt luidt toch :
„Datum Franeker Anno 1613. Der E. E. H. H. Goelwillige Onder-

daen," Sibrandvs Vomelivs.
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C o 1 u m b a, en met aanmerkingen vermeerderd en uit-
gegeven door wijlen D. Anth. Gotfr. Dreas. 1) Deze
schrijvers houden hem voor een afstammeling van
Johannes Stapert van Wommels, vader van den be-
roemden latijnschen dichter, regtsgeleerde en mathe-
maticus Cyprianus Vomelius, wien keizer Karel
den V. tot Comes Palatinus verhief. Onze Sybrandus
Vomelius was eerst predikant te Hem in 1573, daarna
te Oosthuisen, en in 1580 te Pietersbierum. Den 6 Junij
1585 teekende hij zich : „Sibrant Gerri ts , predikant
te Pietersbierum en Wynaldum." In 1591 werd hij naar
Oosterbierum verroepen, en bekwam, omstreeks 1605
of 1607, zijn emeritaat. Verscheidene theologische wer-
ken zijn door hem uitgegeven, 2) doch nadat hij zich
te Franeker als emeritus had nedergezet, schijnt hij
zich, blijkens de vertaling van Salustius en de beschrij-
ving van Franeker, meer met de geschiedkunde bezig

1) Leeuw. 1766, 12mo, p. 36. (*) Over hetzelve zie men verder
S. P e t r u s , de Scriptoribus Frisiae, Fran. 1599, I2mo. pag.
367-378. Na S i b r a n d u s Vomel ius leverde het vele predi-
kanten op, zoo als: P e t r u s S ib rand i Vomel ius , ov. 1638 te
Herbaijum. Meinardus Sibrandi Vomel ius , ov. 1634teSchal-
sum en Boer. J o h a n n e s Vomel ius , ov. 1653 te Minnertsga.
S y b r a n d u s Vomel ius , Joh. fllius, in 1674 verroepen van Bui-
tenpost naar Hindelopen. J a c o b u s Vomel ius , ov. 1691 op het
Ameland. Theodorus Vomel ius , ov. 1752 te Burum. Zie de
Naamlijsten van de Classis van Leeuwarden, door Do. M. Laur-
man, Leeuw. 1751; van de Classis van Franeker, door A. Grey-
danus , uitgegeven door J (oh.) H (eringa.) Leeuwarden 1761T on
die van Doekum op de registers.

2) Greydanus , t. a. p. bl. 89. 116, 78-79.
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te hebben gehouden, ja, blijkens eene aanhaling van
S c h o t a n u s , 1) liet hij aanteekeningen over in zijnen
leeftijd gebeurde zaken achter, welke, ten tijde van
S c h o t a n u s , (1658) nog aanwezig waren. Zijn deze
sedert verloren gegaan, of weet nog iemand onzer le-
zers waar zij zich bevinden ?

LAMPE'S BALSEM GILEADS.

In het jaar 1741 verscheen te Franeker, (of, zoo als
het op den titel luidt : „ Nyomtattatott Franekeraban)"
een boek, dat den titel voert .* „Gileadi Balsamom a'Dog '.
Halál ellen. Mellyet, Német Nyelven irt volt F r id r ik
Adolf Lampe , (volgt deszelfs titel.)•—• Mosten pedig
nemzeteromlásának Okait'sat Isten igaz Utait tudakoni
kiváno Kegyes Lelkeknek hasznára szûletett Nyelvén ï
ki — bot sátott F. Banyai Is tvan —• Hozzá adattattak |
a' Dö'g Halálnak idejére alkalmaztatott két Buzgó Kony |
örgések, mellyeket irt Tiszt T. Szathmari Mihaly. •
(volgt zijn titel.)" Van dit werk, XXII en 418 bladzijden i
groot, bezit de Maatschappij van Nederlandsche letter- ;

I) Fi'iesehe Historiën, bl, 712. (a)
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kunde te Leyden een exemplaar. Eene daarin geschre-
vene aanteekening vermeldt, dat dit boek het bekende
werk van F. A. Lamp e, 1) Balsem Gileads is, in het
Hongaarsch vertaald door Steph. Banyai, Theol. Stud.
te Franeker, en aldaar op kosten van Friesland gedrukt,
ten dienste van de Hervormden in Hongarije, met de
bijvoeging, dat deze er echter weinig voordeel van ge-
trokken hebben, daar de meeste exemplaren, door toe-
doen van de Jesuiten, te Weenen aangehouden en ver-
donkerd zijn.

De vertaler schreef zich, den 14 Maart 1739, onder
den Rector Magnificus E. L. Vr iemoet , in het album
der Franeker Academie in als Stephanus Banyai,
Hungarus. 2)

IV.

SCHIMP-LIJKZANG OP PIETER PAULUS. 1796.

In dezelfde Bibliotheek, waarvan wij zoo even ge-
wragden, bevindt zich, als geschenk van den hoogleeraar

1) Lampe's naam was voorzeker ook in Hongarye bekend ge-
worden door zijne Historici Ecclesiae Reforinatae inHungriâ et Tran-
syhania, welke te Utrecht in 1728 verscheen.

2) In een ander album van den Pedel der Academie, staat de-
zelve gespeld S t e p h a n u s F. Banyai . Hungam-s,
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Mr. H. W. T y d e m a n, een handschrift getiteld : Vrye
navolging van den vijfden zang van het Stichtelijk Hel-
dendicht, de Maagd van Orleans. Naar het oorspronke-
lijk Fr ansch van den burger Voltaire, door den burger
Tytert Sjoerds, Presidentvan het intermediair bestuur
op Schiermonnikoog. —• Ende zulks bij gelegenheid van
het droevig afsterven van den verdienstelijken burger
Piet er Pau lus, Eerste Voorzitter van de Bataafsche
Conventie, 1796. Het tweede jaar van de Schiermonnik-
oogsche vrijheid. •— Onder dezen titel, die ons aan een
Friesch product zoude doen denken, schuilt echter een
andere naam, en wel, zoo als men zegt, die van J. J.
vanderDussen , een voornaam en beschaafd man, die
een aanzienlijke post in de domeinen van Prins Willem V
bekleedde, en in 1795 mede uitweek. 1) Het stuk be-
helst in soms ultra krachtige verzen, de hellevaart van
P. P a u l u s , een man, aan wiens talenten echter beide
destijds kampende staatkundige partijen, hunne hulde
niet konden weigeren. 2)

1) Aanteekeningen van Mr. H. W. Tydeman op Bilderdijk 's
Geschiedenis des Vaderlands, XII, p. 310.

2) Zie ibidem p. 309.
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V.

JAN SIKKES TE TERNAARD. 1734.

Omstreeks het jaar 1734, 1) zag bij de erven van de
weduwe vao Gysbert de Groot, te Amsterdam, een
12mo bundel gedichten het licht, groot 111 bladzijden,
welke tot titel heeft: liet nieuwe Ternaerder Bloemendal
of Friesche Lusthof, beplant met schoone Bedenkingen
op verscheydene voorvallen; door Mr. Jan Sikkes,
School-dienaar tot Ternaerd. Item.- Noch over verscheyde
Schriftuyr-plaetsen, seer dienstig voor alle Menschen.
Ten derden. Over drie Geestelyke Deugden, vertoont in
Liefde, Geloof, Hoope. Gerymt door J. G. M.

Vermits dit bundeltje weinig voorkomt, en daardoor
J a n S i k k e s ook weinig bekend is, zoo willen wij eene
proeve van zijnen dichttrant mededeelen.

6. Bedenkinge, op de voorsigtigfieyd van een Jonkman,

Het isser nu een wyl geleen,
Dat ik tot Holwert quam getreen,
Om datter op dat selve pas,
Al op de plaetse Kermis was.

1) Andere werkjes f och „de Boersohe Theologia en de vermeer-
derde Neederlandschen Wegh-Xorter, zagen bij die Erven, in 1734
en 1735, het licht. Zij zijn in hetzelfde bundeltje met het Ternaerder
Bloemendal gebonden, in de Bibliotheek der Maatschappij van Ne-
deiiandsche Letterkunde te Leiden te vinden.

9
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Daer wierd een hooge spits van hout,
Al op de Toorn hoog gebout,
De Meyboom stunt ter selver tyd,
Al op de Toorn hoog en wyd;
Daer klom voor eerst een Jong gesel,
Seer haest'lyk na de Meyboom snel,
En greep een twyg twee drie of meer.
En wierp se toen ter aerden neer;
Hy set ook een al op syn hoet,
Daer op soo droeg hy hooge moet.
Daer na klommen nog tweemael twee,
En waegden ook haer leve mee;
Daer vongen veel het klimmen aen,
Maer meer en dorsten niet bestaen,
En klimmen alle weder neer?

AI op de grond na haer begeer.
Daer by stond een, die sprakk'er ziet,
Nu ik hier ben, ik kom daer niet,
Ik wil myn leven niet bestaen,
Maer liever op de aerde gaen,
En blyven liever hier beneen,
Als daer te breken hals en been;
Want wie van boven neder viel,
Syn lichaem ware sonder ziel,
Ik achtet dan een malle daet,
Al die dit klimmen onderstaet.
Als hy dit nu gesproken had,
Soo ging den Jonkman synen pad,
En ik bedocht dees reden soei,,
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Daer uyt so schepte ik wat goet,
Dat dient dan hier te zyn geseyd,
En alsoo voort, en meer verbreyd.
Wie in zyn dingen allegaer
Ook altyd soo voorsichtig waer,
Gelyk den Jonkman heeft verhaelt,
Daer soud dan niet werden gef'aelt,
Een lust soud wesen voor ons al,
Daer soud ons naken niet een val,
Geen sond soud dan werden gedaen,
Op Gods wegen souden wy gaen,
Want wie voorsichtig is altyd,
Die is voor alle quaed bevryd,
Hy heeft er vreed met God en Heer;
Voorsichtigheyd dat is met eer,
AI met een woord seer kort geseyd,
Een moeder der gerechtigheyd;
Hoort noch een les, 't is voor ons al,
Wie hooger klimt, na aen den val.

In dezen trant heeft Jan Sikkes een 40taI beden-
kingen in rijm gebragt. De Schriftuurlijke bedenkingen
ademen denzelfden geest, en de drie laatste verzen
van J. G. M., zijn „klachten'''' over den boozen tijd.
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VI.

GRAFSCHRIFT VAN FOCKE VAN EYSINGA TE HAMBURG.

„ Bij de eerste opkomst van het Gemeenebest," zegt
te Water, in zijne Historie van het verbond en smeek-
schriften der Edelen, II, bl. 389, „waagden vier gebroe-
ders Eysinga's hun goed en bloed voor hetzelve."
Het waren R i t s c k e , F o c k e , Tjallingh en Frans ,
zonen van Aede van Eysinga . De woede van AI va
noodzaakte hen allen, het vaderland te verlaten, en
slechts één hunner was het vergund , zijne dagen in rust
op den vrij gevochten dierbaren geboortegrond te eindi-
gen. Ritscke van Eysingatoch stierf, den 9 Mei 1573,
te Leer in Oostfriesland, en Tjallingh van Eysinga,
in 1569 of 1572, te Wezel. Focke's sterfjaar is niet
bekend, doch dat hij te Hamburg als balling stierf, blijkt
uit zijn grafschrift, 1) te vinden in eene verzameling,
getiteld : „Inscriptiones urbis Hamburgi editae pridem
a Anckelmanno, 1663, nunc eum auctoritate, Ham-
burgi 1706, folio, mede in Lindenbrog, Scriptores rerum
Germanicarum, p. 17, onder No. XXXVIII, opgenomen."

Hetzelve luidt aldus :
Civiles Focco, fugiens Eysinga tumultus

Excessit patria, pacis amore sûa
Deseruitque lares proprios ac rura paterna

Quidquid et in Phrisia Divcs habebat opum.

1) Medegedeeld door den heer J. Do dt van Flensburg te Utrecht.
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Hei mihi! quot charis ille valedixit amicis,
Hei mihi! quis fletus, hoc abeunte fuit.

Splendorem generis, magnos contempsit honores
Ut posset liber juris et esse sui.

Fida sed huc uxor, thalamos comitata jugales,
Moesta sui clausit lumina claraviri,

Felix duin pacem quaeris mentisque quietem,
Inventa est animae paxque quiesque tuae.

Uit dit grafschrift, alsmede uit andere bronnen 1)
blijkt bovendien, dat Focke van Eysinga 's moeder,
Tied R i t s ckesd van J u c k e m a , en zijne trouwe
gade J e l T a e c k e s d v a n Gl ins , die hem lang over-
leefde , genaamd waren; dat deze laatste hem naar Ham-
burg vergezelde, toen hij, (destijds Substituut Grietman
van Baarderadeel), als deelgenoot van het verbond der
edelen, te vergeefs door A1 v a ingedaagd en deswegens
gebannen werd; en eindelijk, dat de liefde voor de vrij-
heid van zijn vaderland, bij hem de overhand had op het
genot, dat het bezit van eerambten en schatten, bij ver-
drukking dier vrijheid, hem konden opleveren.

1) Te Water, 1.1. II. p. 387 sqq. Jr. Mr. H. Baerdt van Smi-
nia, Naamlijst, p. 205. Stamboek van den Frieschen Adel. Gesl.
Eysinga, No. 8 enz.

Leeuwarden, Mr. •). DIBKS,
Sprokkelmaand, 1845.



OP HET

NEI ATHENE. 1)

Eivrst winscet er Mm goe-reis, in deimei f art ar op
weaghalseryen in fream.de ondernimmingen finnig uwt

Stelt Cyprus machtige godes,
Mei Heiena's romrofte broërren,
(Twae helder ljeachte hijmmelfjoërren),

Har, as beweitster, ijn e bress': —
In hâd Eool, wat stijmsk by setten,

Behalve ien frissce westewijn,
De stoarmen, ijn har hol, besletten,

Den scikt it Lot myn herts-njue ijn :
Den wird de gong fen 't scip, forwird'gej

Virgilius, mijn healle siel,
Te fîeren, op sijn flotte kiel,

Nei 't strân fen Atlika forfird'ge,
In sijl't it, sonder slag oaf stjiet,
Ta dat de hawen 't wolkom hjiet.

1) Horatii Carminum Lib. I. Ode 3.
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Dy 't earst, op de onbelwingbre baeren,
Sijn goed, sijn libben weagje doarst,

Dy eange oaf stie foar gin gevaeren,
In hie'n mei stiel oerharnast boarst.

Hy scromme foar gin twierre-wijnnen,
Yn 't wraegseljen mei 't buijig noard;

Nin stoarme in rein, by 't sanstjierscijnnen,
Nin scombruwswiet, nin gjealp oer board;

Nin wijn fen 't Suwden, dy de weagen
Fen 't Adriatisch tijiep, as fâd;
Nei dat er 't nimt, ijn boeitwang hâd,

Oaf swijppet mei sijn gijsselfleagen.
Wat slag fen stjearren het hy freesd,

Dy, droegeags, tuerre op 't wetterklotsen;
It tommeljen fen 't monsterbeest,

In de oangrijm fen Epirus rotsen.

Wat holp it, dat ien heege hân,
Ien God, mei wijze rie, it lân,

Trog boerscip-freamde see ën, scaette,
Sa 't rokleas scip, dat neat ontsjucht,
Oer klip, in bank in sânplaet fljucht,

As oaf ien heeger gidse 't laette ?
It minscdom, dat him rju formiet,
Is jimmer op 't forbeane hjiet;

In het sels feiligheit in rêste,
Ja 't libben, foar sijn eask, te beste.

Prometheus het, trog stellen fjoer,
It minsclyk hert ijn drift ontstitsen;
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Mar 't slimme fijt stie't ierdrijk djoer;
Want tarring quine in koartsfjoerflitsen

Regjearren sont, terwijl de dead,
Te foarren traeg in sêft ijri 't kommen,

Noar lang sijn âde stap forgeat,
In kreft ontsjócht noch âderdommen.

Mei wjuecken, oan gin minscen ein,
Is Dedalus trog 't loftrom flein,

In Herkules, fen driftme spoarre,
Trog de aefgroun in sijn tjuéster boarre.

Wat is' 't dat de ondernimdrift let ?
Uws heegmoed, wers fen't leeg gewijmmel,
Tjuecht op, in wjueckelt nei de hijmmel!

Nee, iiee; uws dolheit dildt it net,
Dat Jupiter, by sok formietten,
Tebek tredt mei sijn blixemsjietten.

tLatijn fen Horatius /o/ge. W. DE JONG, JACOBSZ.



BIJ EEN' KWIJNEND' JONGELING.

'k Heb hem aanschouwd, toen op des jonglings wangen,
Gezondheid nog haar rozen had gespreid.

Door 't luchtig kleed der zorgloosheid omhangen,
Droeg hij het beeld van aardsche zaligheid.

Zijn mond omzweefde een lach. Zijn blaauwende oogen
Verkondigden de gulheid van 't gemoed;
Slechts overschaâuwd bij 't toovren van hunn' gloed,

Door hooggewelfde en donkre wenkbraauwbogen.

Er dreef geen wolk langs "'t open voorhoofd heen,
En de onschuld blonk in de ongeveinsde trekken

Des aanzigts, dat de ziel te schetsen scheen;
Doch 't schittrend oog bleef hoogren gloed ontdekken.

Als ware hij zijns adeldoms bewust,
Zoo gloeide 't schoon, vol jeugdig vuur, en staarde
Den hemel aan en beurtelings ter aarde,

En zaligde elk, en straalde hemellust.

Maar ach, wie weet of niet de schoonste bloesem,
Waarvan Natuur een vroege on( wikkling vergt,
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Het zaad reeds van een rups in zijnen boezem,
Die eens de vrucht doorknagen zal, verbergt.

Wat pracht en geur de bloemknop moog beloven,
Vaak vóór zich nog zijn blaadrenkroon ontsluit
Is reeds zijn tooi der zwelgende aard1 ten buit,

Zijn balsem met de wiek des winds verstoven.

Hoe schoon ooit de aard een' jongling bloeijen zag,
De kiem des doods îag in de borst besloten.

Heil hem: bij wien zij langer sluimren mag ;
Doch wee, waar zij zoo vroeg reeds is ontsproten.

De roos verbleekt, die op zijn kaken prijkt:
Het oog verflaauwt, hoe hel het eens mogt gloren;
En vruchtloos tracht men de oorzaak op te sporen,

Waarom de bloem in de eerste Ient' bezwijkt.

O thans beschouw ik met weemoedige oogen
Het sombere aanzigt van den jongeling;

Tot deerenis is mijn gemoed bewogen,
Dat aan zijn' blik weleer gekluisterd hing.

Ik zoek vergeefs dat bovenaardsch verblijden
Te ontdekken in zijn oog, en zijn gelaat,
Omtogen met het vaal des doods, verraadt

Zwaarmoedig' ernst bij 't folteren van 't lijden.

De wenkbraauwboog hangt flaauw op de oogleên neer;
En als zich soms het voorhoofd vlak wil ploegen,

Waarin de ziel zich spiegelde weleer,
Schijnt zich de mond tot weenen zaam te voegen.
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De weemoed sluipt dan heimlijk in mijn hart,
Wanneer ik op 't nog schoon en edel wezen,
Berusting in den hoogsten wil kan lezen,

En 'k deel met hem zijn lijden en zijn smart.

Gelukkig, die den dood in d'arm kan treden,
Als 't harte bij 't geweten en bij God

Nog vrede vindt, en geen bevlekte zeden
Den jongeling bedroeven in zijn lot.

Doch waar het stof Natuur zijn' lol moet brengen,
Waant gij dat daar de ziel niet kwijnen zou,
Schoon boezemsmart noch wrijtend naberouw

Den kelk des doods met bittren alsem mengen?

De ziel is krank, waar 't ligchaam welkt en kwijnt;
En teelt haar rust ook moed en kracht in de aâren,

Wanneer het vleesch der bolle wang verdwijnt,
Dan zinkt zij weg in kommer en bezwaren;

En 't ambt, waartoe de Hemel ons verkoor,
Kan 't sluimrend gift in onzen boezem wekken,
Zijn weldaad ons ten gruwbren mo order strekken...

Wie dringt o God! uw wondre raadslen door!

Aandoenlijk is 't, en hartverscheurend tevens,
Te aanschouwen hoe een jongling, van gemoed

Nog rein, nog schoon en in de lent' zijns levens,
Der tering reeds zijn frissche krachten boet.

Aandoenlijk is 't het roosje te zien sneven,
Als Zefir 't nog wellustiglijk omarmt,
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De lentezon de kelk en bloem verwarmt,
Door uchtenddauw en balsemgeur omgeven.

'k Heb hem geschraagd, waar hij te wanklen scheen,
Getroost, waar hij van menschen troost behoefde,

En 'k heb van God hem krachten afgebeên,
Waar 's Hemels hand zijn jeugdig hart beproefde.

Eens drukt de dood de welkende oogleên digt,
Dan zal geen traan meer van zijn wangen leken...
God weet wanneer die stond eens aan zal breken :

Hij make hem het uur des stervens ligt.

C. H. T.

Wijkt, zorgen! ver van mij; —• ach! voor haar angelbeet
Is eerst de sterveling in 't vreedzaam graf geborgen;
Doch zijt ge ons aller deel, zoo komt, gij, liefdezorgen!
Dat ik met u in 't hart al de anderen vergeet.

Naar Göthe. W. S.



BE TRIJE WIÏÏSKEÏÏ.

Wat kin it helpe, dat de Fortuen jin al to mjitte komt,
as min net wit wat min fen har freechje mat; want is se
der ienders west, den is de káns forkype : hja komt net
werom. Dit habbe de jonge lieue æk onderfoon, der ik
jimme ien lyts foarfâltsje fen forhelje wol. Dit pearke
libbe tyge lokkich, in wier æk tyge yn 'tscik, op ien lyts
bytsje nei, dat by har æk al it selde wier, as by alle oare
minscen, to wyten : as min it goed hat, wol min it graech
noch better habbe. Uet dit lytse Iekje ontsteane rjieu
dwaze winscen; in deroan ontbriik it æk net by Geale in
Njiske.Nouwinskken se hardeboerepleats fen1e bysitter,
den it slot fen'e Grytman, denit jild fen de aodekeuning,
in den, ienfaodich wei, yn ienen, honderd toezen miljoen
keizers-gonen. Iénkear op ien jontiid, dat se fredich mei
ien-oär by 't fjoer sieten, Geale to wolle kaedsjen, in
Njiske to spinnen, kaom er, troch 'e keamers doar, ien
lyts wyt vvyfke oanstappen, net langer as ienjelne, mar
mei ien alder-ljeafst gesichtsje. De heule keamer wier
yn ienen opfolle mei roze-geur. De laempe gong uet;
mar ien scynsel as fen 'e blije dage, as de sinne oan 't'
opkommen is, strielle fen it wyfke aof, in bemielle de
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moërren. It hoeft net onder 'e wonders teld to wurden,
dat min fen sa 'n forscyninge, ho moai dat ir æk wæze
mei, ien bytsje kjel wurt. Mar Geale in Njiske wiern gau
wer by 't spul, doe it lytse wyfke . mei ien wonder swiete,
sulwer heldere stimme, jin har sei : "jinime matte net
bangfoär my wæze; ik mien it goed mei jimme. Ik bin
de tower-godinne, dij de minscen wol 'r is Fortuen nea-
me. Ik jou jinime frij om trije winscen to dwaen. Wat
jimme yn dij trije winsoen begere dat sille jimme aen-
stons habbe." •—• Geale stjitte Njiske 'r is oan, mei de
jermtakke, krekt reft ir sizzu woe : dat is net min. In
Njiske die de moelle al iepen, om fen ien gouden jer-izer
in ien nij pakje klean sa hette uet to gjelpjen. Mar de to-
wer-godinne stuk de flnger op, in'winkke har om to
swijen. •—• „Ik jou jimme acht dagen tüd," sei se, „om
jimme to berieden, wat jimme winskje wolle; betink
jimme nou goed." Dat sil wol gean, tucht Geale ; en hy
Iaei Njiske, foär 'c wissichheit, de hân op 'e moelle. De
tower-godinne fordwoon. It ljeacht barnde wer as to
foaren; in yn pleats fen mei roze-geur, wier de keamer
wer opfolle mei 'e walm fen 'o lacmpe.

Ho lokkich ues pearke nou æk al by foärrie wier, yn
har hope; de swiete freuchde-byker wier doch aenstons
al mei ien bytsje bitter oanminge, om dat se fen klink-
kleare wille net wisten, wat se winskje soene, in it hert
net hiene, om er rjucht oan to tinken, æf er oer to pra-
ten, uet ængstme, dat dit foär winskjen troch gean
mochte, foar dat se it noch genaoch oerlein hiei'e. „ Nou,"
sei Njiske, „wy habbe noch oan snjcwn ia tüd."
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De oare joons, doe se ierappels, ta har jimmete, yn'e
koekpanne opbrettene, stiene Geale in Njiske, beide tyge
tofreden, by it fjoer, by ien-oär, seagen ho de spran-
ken , by de roastigge panne op in del boärtene, den alin-
sterne in den yn ienen uetdaowene, in wiernc, sonder
ien wurd to sizzen, fordjippe yn har takomstich lok. Mar
doe Njiske de opbrette ierdappels op it pantsje die, in
de lekkere rook derfen, har noffelyk yn'e noas opteaeh,
doe sei se, yn alle onscilcl, in sonder om wat oars to
tinken : „nou woe 'k wol dat wy der ion brettc woärst
ta hiene." In •—o wé! der wier de eerste winsk dien.
Sa red as ien blix'me-striel komt in gjit, kaom in gong
er wer moärne-read in rozo-çeur, troch elki >ärme, yn in
uet 'e keamer; in op 'e brette ierappels laei ien lekkere
brette woärst.

Wa soe him oer sa 'n Avinsk, in oer syn forfollinge,
net ergerje? Wat man soe oer sa'n onfoarsichtichheit
fen syn wiif net ongcmakkelyk wurdc ? „Ikwoe dat dy
dij woärst oan 'e noas fæst woechs!" sei Geale, yn syn
eerste forbazing; æk al yn alle onscild, in sonder om
wat oars to tinken. In — sa winske sa forkryge. Pas wier
dit letste wurd er uet, æf de woärst siet oan Njiske-
noas fæst, krekt æf 't hy der oan woechsen wier, in
hinge oan 'e beide syden omlegens, as ien pear knewels.

Nou seach it er foär Geale in Njiske mar is tyge slim
uet. Twa winscen wierne dien in besljuchte, in hja
wierne er gjin cint ryker troch wurden; ien illindigge
woärst wier it ienigge, dat se er hy prosperjerre hiene,
in der se lang net mei yn 't scik wierne. It is sa : fén



144

winsk wier er noch oer. Mar wat soe har nou alle ryk-
dom in lok helpe, by sa 'n noaze-opscik fen Njiske ? —•
Koene se derom piipje æf liipje, hja moästene, fen
nead, de tower-godinne wol bidde, om, mei ien onsjen-
bre hân, hjir it wurk fen ien sceerbaes to forrjuchtsjen,
in Njiske to forlossen fen dij eerst winske mar nou for-
winske woärst, dij har oan'e noas hinge. Sa winske sa
forkryge. In sa wier de tredde winsk den æk besljuchte.
Geale in Njiske seagen elkoärme sneu oan. Hja wierne
wer de selden as foärhinne. In de tower-godinne kaom
noait wer.

Hjirmei is myn forteltsje uet; mar ik soe tinke dat ik
sonde die, as ik nou æk rimpen hjirmei ophaodde. It
mocht jimme æk'r is oerkomme, dat jimme ien besiik
krygene fen ien tower-godinne, dy jimme tastie, om
trije winscen to dwaen. Omdat jimme den, uet for-
sleinheit, wol net'r is betinke koene, wat jimme winskje
moästene, wol ik jimme, ta 'n besluet, by foärrie, foär
dat gefal, mar is ien goede rie jaen. As jimme dat den
'r is oerkaom, den ried ik jimme, om yn 'e eerste pleats,
to winskjen om forstân; opdat jimme, yn 'e twade pleats^
wyte koene, wat jimme winskje moästene, om lokkich
to libjen; in omdat it den wol 'r is barre kpe, dat jimme
wat forlangene, der ien dom minsce net heech by op-
sjucht, sa ried ik jimme om den, yn'e tredde pleats, to
winskjen om ien bestindigge tofredenheit sonder berou.

Nei H e b e î. j . G. VAN BLOM.
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ONZE HEIDENSCHE VOOROUDERS.

Vóór dat het Christendom in Engeland, Frankrijk en
Duitschland was aangenomen, dienden deszelfs bewo-
ners een'afgod, Wo dan genaamd.

Deze volken, en dus ook onze voorouders, de oude
Duitschers, werden in deze godsdienst voorgegaan en
onderwezen door priesters, die men Druïden ') noemde.

Deze Druïden hadden, althans bij de Franschen, hoe-
wel niet in naam, toch in der daad het opperbestuur in
handen :

Want had men verschil wegens erfenis, of 's Lands
belangen; het werd door Druïden beslist.

Was er een doodslag begaan; Druïden velden het
vonnis.

Was er een slag te leveren; de wigchelarij der Druï-
den moest eerst eene goede uitkomst voorspellen.

Wie hun gebod durfde weerstreven; der Druïden ban-
vloek was genoeg, om hem voor altoos uit de nabijheid

10
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der geloovigen te verwijderen; of hij werd als een Gode
gevallig offer, aan Wodan in digt beschaduwde eiken-
bosschen opgeofferd.

Deze Druïden onderwezen hunne ingeAvijde leerlingen
in de beweging der sterren, de grootte der aarde, in
de natuur der dingen, en in de magt der onsterfelijke
Goden.

Zij misbruikten deze natuurkunde tot bijgeloovige
plechtigheden; doch waren ook door deze kennis de
eerste geneeskundigen dezer volkeren.

In een wit gewaad gehuld, waren zij ook dikwijls om-
gord met een' koperen gordel : zij zochtten dus zich
evenzeer door kennis, als door kleeding, van de massa
des volks te onderscheiden.

Hoewel zij deze kennis meerendeels voor het volk
bedekt hielden, werden bij de Duitschers echter eenige
oude wouwen ingewijd in hunne geheimen.

Eene zoodanige oude vrouw of priesteresse werd
Hakse 2) of Druïde genoemd : een' naam die hunne vor-
sten zelfs met eerbied vervulde.

De uitoefening der geneeskunde was voor 't grootste
deel aan deze Haksen of Heksen opgedragen; weshalve
zij ook heure landgenooten in den strijd vergezelden,
ter verbinding van hunne wonden.

Door het volk werden zij hooggeschat.
Vergankelijk echter is ondermaansche grootheid!
Want, toen de harpzangen van Syon in Duitschland

weerklonken, en toen de Vorsten van 't Noorden zich
voor 't heilige kruis bogen, toen venvees men Wodan'a
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priesteressen ten brandstapel, en haar lof hoorde men
niet meer-

Voor hen, die eenige trekken van heure, meestal
bijgeloovige denkbeelden mogten verlangen, diene het
volgende:

JOENSZANG FEN HERTHA DE HEKSE.

De zulw're moane drieuwt omheegen,
En ryest uwt wyte dauw.

'N damp verdrieuwt de gryene legen.
De Ioft is klear en blauw.

De stjerren flikk'rje gljeun en wyt.
De gryese nachtoel ropt en kryt.
Hy ropt my op yn 't heege woad,

Uo 't bjemme-schoad.

De dauw vertinne, drieuwt omheegen.
De blommen hingje sloeg op 't kroed»

De moane schynt oer bosk en legen.
Het oeltje ropt mei haescher loed.

De sloege, zwoate roekze raest
Har uwt, bij 't heege roeke-naest.
Op 't stille lân sljipt alles yn

De moane-schyn.
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Het dwaalljogt3) ryest uwt poel en biesen ,
En zweeft yn 't dyesig woad.

Het hinget triljend oan de liesen
IJn 't vaele bjemme-schoad.

Het hinget oer het Bilsenkroed; 4)
En ashetljogt de blommen roedt,
Dan zoege ze het zwoat fenyn

Fen 't dwaalljogt yn.

O! wolken wyt as snye, drieuw hinne!
Benim mij net de moaneschyn !

Kom oelen rop my wer 't ze binne!
O! rop mij wer 'k die blommen fyn!

Dat Bilsenkroed nimt pyne wei,
Der klieuwt myn roem trog dei oan dei s
En sfjcr ik ier of let; toch stjet

Myn namme net.5)
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1) Ju l ius Caesar zegt, dat de Duitschers in zijn tijd Mercurius
(Wodan) niet dienden, en ook geene Druïden hadden.

T a c i t u s verhaalt : dat zij in zijn tijd Mercurius (Wodan) het
meeste dienden; hij betitelt echter de priesters niet met den naam
van Druïden. Andere schrijvers bevestigen nogthans, dat de Druï-
den in Duitschland geweest zijn; iets dat ook uit den aard der zaak
volgt, wanneer men bedenkt dat de leer der Druïden eene ge-
heime leer was, en dat dus zij alleen ook bevoegd waren, de Wo-
dans dienst op de regte wijze uitteoefenen.

2) Volgens S c h w e n c k , komt dit woord van het Gothisch
Imgjan , denken, bezinnen, en alsdan de wijze, denkende vrouw;
of van bag, oud Noordsch hagr, bekwaam, kunstrijk, IJslandsoh
hag, kloek. Volgens K a l t s c h m i d t , verwant aan haag, en een
Sanskrit woord, dat insluiten beteekent, van den wortel ak, ek,
die aanraking en aangrijping aanduidt. Heks is dan zoo veel als
heg-se (zijnde se, de vrouwelijke uitgang); de magtige vrouw, die
magt heeft om menschen en vee te hagen, vast, bezeten te ma-
ken. Zie J. L. Terwen, Etijmolog. H. W. boek, pag. 281.

3) Dit genoegzaam bekende licht noemt men thans in 'tboere-
friesch : 'n viylde lantaene.

4) Hyoscyamus niger. Zigeuner Krant. Zwart bilsenkruid. Eene
plant die overal in Europa, doch vooral in Duitschland op een-
zame plaatsen gewonden wordt. Zij is overal met eene wol bezet;
de reuk is bedwelmend; de bloemen zijn geelachtig mot vele zwarte
aderen doorweven. De kracht van dit geneesmiddel komt met het
opium overeen, ofschoon het zachter werkt; liet behoort dus tot
die uitmuntende geneesmiddels, die in buitengewone gaven toe-
gediend, vergiftige eigenschappen bezitten.
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5) Zij die, onbekend mot de Duitsche letterkunde, het eenigzins
vreemd mogtcn achten, eenc Hekse te hooren rijmen, zullen van
het tegendeel overtuigd worden, wanneer ik hun één van de oud-
ste Kimbriesch-Duitsohe versjes mededeel, zijnde een grafschrift,
dat dus luidt :

,, Hi Ieker vese af Hetum hy
Under obna Himlum af votum ky."

(dat is : Hier ligt Vese van Hetum, onder de open hemei, en de
vochtige wolken.)

Deze Vese is één van de oudste Noordsehe helden geweest, die
men meent, dat nog vóór Christus geboorte geleefd heeft. Zie
A r n k i e 1, 3de deel, pag. 330.

Deze regels kunnen mede dienen, om de eenvoudige diehttrant
onzer vaderen te doen kennen.

Ee, 1845. j . j . KIESTRA.



HERFSTNiCHTBEEIDEN.

De herfstwind loeit, de regen plast,
Het woudgeboomt' schudt heen en weer,
Terwijl de schorre nachtraaf krast;
De golven van het bruisend meer
Ontvoeren de afgestormde blaân,
En 't bloempjen aan haar boord ontstaan.

't Is buiten guur, de nacht is doodsch,
Het wolkenheir jaagt langs het zwerk,
Vol somberheid maar altoos grootsch
Als al het Godlijk scheppingswerk;
De omfloersde maan schijnt dof en flaauw,
Zij vindt geen plekje hemelsblaauw.

Wat giert de wind door 't luchtruim rond,
Wat gonst hij huiverig en bang;
De geesten waren in deez' stond
In nevelkleedren, los en lang;
Zij zweven over berg en stroom,
Als beelden, eigen aan een droom.

De nachtuil knapt, tic wachthond huül,
*"t Is woest en aak% op het veld,
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Wijl al wal leeft zich thans verschuilt
En dezen bajert is ontsneld,
Die niets dan dood en onheil baart,
Waarheen het angstig oog ook staart.

Het noodweer klimt, de schepping rouwt;
De schaamle hut op 't eenzaam land,
En 't weidsch paleis , hoe sterk gebouwd,
Zijn voor dit stormen niet bestand;
Het aardrijk dreunt, de boscheik scheurt,
Zijn top wordt in het slijk gescheurd.

De hagel stuift fel klettrend rond;
Hij jaagt door 't bladerlooze woud
En langs den omgewroeten grond,
Bedekt met nevels, graauw en koud;
De golfslag klotst op 't dorre strand,
Of zwalpt verwoestend over 't land.

Wee! wee! den vreemdling, die nog zwerft
In 't bulderende stormgehuil;
Ras heeft hij 't regte pad gederfd
En ploft in d' opgesperden kuil •—•
De wind is voor zijn klagen stom,
Nooit ziet hij 't vaderland weerom'

Wee! d' arme in zijn wrak verblijf,
Waardoor de ruwe sneeuwjagt snerpt;
Hij ligt daar met een rillend lijf,
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Waarop geen vuurvlam schijnsel werpt;
Hij sterft voor dat het daglicht schijnt,
Van honger en van kou verkwijnd.

Wee! hem, wiens ziel een moord bezwaart,
Nu 't kerkhof zijne prooi hergeeft;
De hel gevoelt hij reeds op aard;
Hij siddert •—• want een grafspook zweeft,
Met bloed bevlekt, langs zijn gezigt •—>
Het daagt hem dreigend voor 't gerigt.

Maar heil! den landman in zijn kluis,
Waar vrouw en kroost rondom hem zit;
Hij spreekt van God bij 't stormgedruisch,
Hy leest den Bijbel voor —• en bidt.
Het vroom gezin legt zich ter rust,
Van 's Heeren Vaderzorg bewust.

O stervling! als het doodsuur slaat
En als het kille graf u beidt;
Wanneer de wereld henengaat
Voor d' uchtendstond der eeuwigheid —
Ontslaap dan in dien bangen nacht
(Al woedt de dood met al zijn kracht)
Gelijk die landman, kalm en zacht,
En bouw op God, die u verwacht.

Leeuwarden, M. H, DE GRAAFJF.



Kinne y it lân fol griene weiden,
Der rjieu de boetterblom yn blink't ?

Kinne y it lân, der 't sie op de ikker,
As weagen, ljeaf lyk riist en sinkt?

Kinne y it lân, der 't suhv'ren fiskje
Yn blekkerende marren boärt't,
In, •—• ('t jonge pear yn 't boatsje meidend, •—)
Oan 't ies fen 'e uetleine angel hoärt't ?Ligt

Kinne y it lân, der 't gealtsje yn bosken
Foär 't wyfke it brullofts lietsje sjongt,
In yn 'e maeitiid, as ien tsjoenster,
Troch himmel-Ioed de wraod forjongt?

Kinne y it lân, dat tweintich ieuwen
Syn sellc nammc haode koe,
In as ien rots, ho stoürmen bieten,
In stikken fen syn hoed aoffrietcn,
Op 't selle sté onwrikber stoe?
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Dat aod scier lân, fol scjinte in greatheit,
Dat foär elks each, as pronfcbyld, bleat leit,

Is Fryslân, is ues heitelân!
J. G. VAN BLOM.

(Oost- en West-Stellingwerver dialekl.)

En aôdlik jonge heer zag rogge op è akker staôn,
Waôrvan veule aôren regt naôr zún en wolken rezen.
„ 0 ! " sprak hy: „ wat is dat toch overheèrlik graôn :
't Zal staarker wis as ginder 't kroemgebeugen wezen."
„Nee," antwaôrdt hem en lompe boerejongenç
„Die regte aôren maeken trotse bokkesprongen,
En dreâggen niks in 't heufd, as mennig aôdlik heer;
Maôr de aândre rogge búúgt zoo zwaôr belaôden neer."

] ! . . , . B.



Zie, lief meisje, deze parel,
O hoe schoon en rein

Schittert zij op purperbloesem
Hier in zonneschijn.

Toen ik gister na het onweer
Deze roos zag staan,

Hingen treur'ge regendroppels
Op haar' geur'ge blâen.

Stormen trachtten ze 't ontblaad'ren,
Maar nu, welk een troost!

Zie den glans der uchtendzonne,
Die ze kust en koost.

Welt bij 't woeden van het lijden
Soms een zucht omhoog,

Ach! dan zie ik droeve tranen
Glinst'ren in uw oog.

"&•

Doch reeds morgen, deugdzaam meisje,
Neemt uw smart een keer;



157

Morgen bigg'len vreugdetranen
Langs uw wangen neer.

Ja, de roos is 't beeld der onschuld,
Wees als zij, steeds goed.

Deugd alleen schenkt ware vreugde,
En in 't lijden... moed!

Hot Hoogduitsch gevolgd.
Dookuin. P.

Neam Ouverture'n op fenn greatste Spylersbaesen,
Dit 's 't „ Generaal hoesee," sa lang- 'r hwat is to aesen :
De maege stjoert 't orohest, in nimmen docht it better—•
As 't slim komt mack't er ien marsch op druwch brea in

kald wetter.
Duennegea 1845. H. G. VAN DEK VEEN.

Wy, minscen, kry'boartse as de bern,
In sette fry hwat schonk;

't Spant, dat min 't mey'n oar fynne ken,
Foär 't 'e dea seit: „hjir is honk !"

1845. H. G. VAN DER VKEN.



VRIENDSCHAP.

De vriendschap bindt ons niet alleen
Voor dit benedenrond;

Valt hier 't gordijn, dan blijkt met een
Haar waarde op vaster grond.

Waar rein geluk zijn bronwei vindt,
Waarniemands oog ooit weent,

En 't volle hart voor eeuwig- mint,
Herleeft, zich weer hereent,

Daar wordt waardij der vriendschapsband
Door vrienden regt geleerd,

Door eng'len in haar vaderland
Als goddelijk vereerd.

De zielen minnen hier door haar
In onvolkomenheid;

Maar reiner liefde bindt elkaar
In gindsche zaligheid.

Geliefde vriend! ééns naakt die stond,
De doffe doodklok slaat
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Gewis, hoe ons die band verbond ?

Voor ons ook vroeg of Iaat.

Is het voor mij—dan scheidt in 't end
De dood ons hier van een;

't Gebroken oog, dat u niet kent,
Ziet niet uw droef geween.• 8 V

Als dan mijn blik u hier verlaat,
Laat niet die hoop ontvlièn :

Ginds, waar 't verbond voor eeuwig staat
Zult gij mij wederzien! —

Naar het Hoogduitsch van Meister. s. h. BRUG.

NIMMEN.

lek winskje nimmen dea;
Mar Nimmen woe 'k dat stoar;

Went dy docht alle quea
Foär my in foär ien oar.

1845. H. o. VAN DER VEEN.
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O zie, hoe dat wolkje betooverend blinkt,
Eii 'k zag slechts het aaklige zwart van den inkt!"

Zijn ziel, door berouw overheerd en door schrik,
Werpt nu op verrekende dagen haar blik.

En vindt nu , gekomen aan 't uiterste blad,
Dat zij —• een gansch leven — verrekend zich had!

SAXAT.

Al what de Heare waes' ne is iiwiclï, altiid goed,
Mar hwat de minsce docht is minder goed as tjoed :
Is Satan kleare qnea —• hwa haldt min foär syn macker?
Dy socks foär Gods wirk haldt, neam ick greaten stacker;
In stacker lyck as him , dy fen nen goed dwaen wyt :
len dtDcies, dy 't mey him haldt; wiis, dy him farre lit.

Duennegea 1845. it. G. VAN EEK VEEN.

i i



(Eejie berijmde aiiecdote.)

Reinier bezat sinds langen tijd
Een ezel, vlug ter been,

Die hem veel voordeel had bezorgd;
Want sterker was er geen.

Maar—jammer! op het regteroog
Kreeg- 't goede beest een vlek;

Nu had het slechts zijn half gezigt:
Dit was een groot gebrek.

En daarom nam Reinier 't besluit
Met 't dier ter markt te gaan;

Ligt, dat hij daar wel iemand vond,
Wien 'tgraauwtjen aan mogt staan.

't Besluit werd daad'lijk uitgevoerd;
Zijn jongen nam hij meê;

Een knaap van even vijftien jaar,
Zou nu voor 't eerst naar stee.

Kom, jongen, riep hij, rep u wat!
Gij gaat een reisje doen;

Zeg mocderlief eerst goeden dag
En breng haar vlug een zoen.
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Men is gereed; — en welgemoed
Wordt nu de togt aanvaard;

Onze ezel stapt ook lustig voort,
Daar niets zijn1 rug bezwaart.

Maar naauwlijks is me een eind op weg,
Of hoor! men roept hen na :

Wat zijn die beiden oolijk-dom,
Ja, zonder wederga.

'k Wou liever, dat ik loopen zou,
Als ik zoo'n ezel had :

Ik sprong er oogenblikk'lijk op,
En reed in draf naar stad! —•

't Behaagt die menschen zeker niet
Dat wij naast d' ezel gaan,

Sprak Reinier, kom, spring op, mijn zoon!
Dan is hunn' wensch voldaan. —

De jongen sprong nu op het beest,
De vader liep er bij :

Zoo toog men weer op nieuw ter togt
Regt vergenoegd en blij.

Maar dit ook werd al ras gegispt;
Een stem klonk hen in 't oor :

Hoe zot is toch die man daar ginds,
Hij is geheel van 't spoor!

Een sterke jongen op het beest,
Een knaap, die zelf kan gaan;

Die dwaze man, hij moest er op,
Dat zou veel beter staan.

Als ik zoo verre loopen moest,
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'k Zou zeggen .-knaap, er af!
En met een' sprong zat ik er op,

En 'k reed in vollen draf. •—•
Kom, jongen! kom, spring af van 't beest.

Het is al weer niet goed;
Nu ik er op en gij er naast:

't Schijnt, dat 't zoo wezen moet.
Men zet de reis weer zachtjes voort,

En denkt : nu zal 't wel gaan,
En ieder, die ons reizen ziet

Is over ons voldaan.
AI weder mis! •—• want kort hierop

Duwt men aan Reinier toe:
Gij, oude guit, gij zit daar zacht;

Maar 't knaapje loopt zich moe.
Gezond en sterk, zoo als gij zijt,

Kondt gij veel beter gaan;
De teed're knaap valt bijkans neer,

Om nooit weer op te staan.
Is 't nog niet goed ? Zoo vaak verschikt,

Roept Reinier treurig uit,
Het vitten houdt ook nimmer op :

'k Weet niet, wat dit beduidt.
Kom hier, mijn jongen! zegt hij voorts ,

Zet u thans achter mij;
Berijden wij te zaâm het beest

Wij zijn van 't vitten vrij. •—•
Daar zitten zij nu beide op 't dier,

En denken : zoo is 't wel.
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Maar naauwlijks is men goed op stap
Of iemand roept zeer snel:

Zie hier! dat zijn eerst moordenaars,
Twee menschen op één beest;

Het arme dier valt aanstonds neer
En geeft vermoeid den geest.

't Is onmeêdoogend en ontaard;
Foei, wreedaards! schaamt ge u niet,

Gij zit wel zacht, maar 't goede beest
Veroorzaakt gij verdriet.

Al weer niet goed, roept Reinier uit;
't Is weer verkeerd, mijn zoon,

Kom beiden af; — wij stellen ons
Voor ieder vast ten toon.

Waar is uw stok ? Steek onder 't dier,
En houdt den stok goed vast;

Til op! Gezwind! Wij torsenen dan
Te zamen dezen last.

Nu tillen zij den ezel op,
En dragen hem daar heen;

Schoon hun het zweet langs 't aanschijn druipt,
Verdubb'len zij hunn' schreên,

In hoop, dat, wie hen dragen ziet,
Hen om hunn' arbeid roemt; —

Maar 't duurt niet lang, daar hooren zij
Dat elk hen dwazen noemt.

Zie, zegt men, welk een zotte daad,
't Scheelt beiden vast in 't hoofd;

Want, zeker, die zijn ezel draagt
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Is van 't verstand beroofd.
Het beest toch ziet er krachtig uil,

En lijkt op 't oog zeer sterk;
En 't dan te dragen! 't Is te zot!

Ja, 't is geen wijsmans werk.-—•
Laat los de stokken, zegt Reinier,

Het beest moet maar weer staan;
Wij scheiden met het dragon uit,

Ook dat heeft niet voldaan.
En wij, wij gaan op graauwtjes rug

Nu zitten, elk zijn beurt,
En vragen voortaan aan geen meiisch

Hoe hij onz' daden keurt;
Want, dit toch heb ik opgedaan :

Doet men, wat ieder zegt,
Dan wordt men ieders speelbal ligt,

En dit bekomt ons slecht.

Marrum, 1844.
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Al lacht Fortuna's gunst u op uw paden tegen,
AI smaakt gij alle vreugd die ooit dit leven biedt,

Of leidt haar grilziek plan uw voet op onspoedswegen,
Zoo dat gij niets dan smart en rampen om u ziet;

Gij kunt het vreugdgenot alleen niet zuiver smaken,
En 't bitter smartgevoel vernietigt u geheel;

Alleen de vriendschap kan uw vreugd volkomen maken
En van de felste smart draagt zij het halve deel.

Kies dus in elk geval, in Vreugd of tegenheden
Een vriend of een vriendin die met u lacht en lijdt,

Dan toch vergeet gij ras dat gij nog hier beneden,
En denkt, dat gij in 't rijk der reine vreugde zijt.

S.



GEDACHTEN,
bij het vinden van eenen Bijbel op het Zeestrancl.

Wat zie ik? . . . Ligt, geheel in wier en schuim bedolven,
Een boek hier op het strand, ten speelbal van de golven?
Het is een bijbel... Hoe, Gods heilig woord?... ik ijs...
Wie gaf moedwillig u den gapende afgrond prijs ?
Wat onverlaat kon zich zoo ver, zoo gansch vergeten ?
Wie durfde, roekeloos die schennis zich vermeten?...
Ja, heiligschennis was 't aan u, gewijde band •—•
Maar, o, ik dwaal gewis, misschien zijt gij de hand
Eens stervenden ontglipt, die, bij het schipbreuk lijden,
Toen hij voorzag den strijd des doods te moeten strijden,
In 't laatste levensuur, u, als zijn grootste schat,
Als 't eenig anker zijner hoop had aangevat....
Zoo ja, wie was het dan , wien gij mogt toebehooren ?
Die bij het woest geweld des storms u heeft verloren;
Wie sloeg in u voor 't laatst het half gebroken oog,
En rigtte 't toen gesterkt, bemoedigd naar omhoog ?. . .
Misschien een teedre maagd, die vroeger uit uw blaren
Bij rouw en zieleleed, vertroosting mogt vergaren ?...
Of wijdde een vader eiken morgen plegtig in
Door u te lezen in den kring van zijn gezin ?
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Of rustte op u somtijds de matte hand eens grijzen,
Wanneer zijn mond tol Hem een loflied op deed rijzen,
Wiens woord gij ons verkondt ? . . . of werd aan 't eind

der aard,
Dat woord, Gods woord, uit u aan heidenen verklaard?...

Doch neen, ik vind hier op uw eerste blad geschreven :
„Dit boek wordt u, mijn zoon, ten levensgids gegeven,
„Och lees er vlijtig in, waar gij ook zwerven moogt,
„ Uw moeder smeekt het u, wier vreugde gij verhoogt,
„ Zoo gij de wegen gaat, die u dit boek zal wijzen,
5, En eenmaal zult gij dan naast God uw moeder-prijzen.

't Was dus een vrome vrouw die u aan haren zoon,
Haar eenig kind welligt, heeft toevertrouwd; gewoon
De lessen die zij hem zoo dikwerf had gegeven,
Van u te vragen, als den gids ten zaal'gen leven,
Stond hare liefde u af, toen hem begeerte of pligt
Naar verre kusten riep •—• Zoo werd de smart verligt
Van 't scheiden : volgde hij den gids hem aanbevolen,
Dan bleef hij op zijn weg beveiligd voor verdolen....
En, kwam die zoon der moeder wijze lessen na ?
Heeft hij steeds u, zijn gids gevolgd ?. . . Mijn hart zegt

i a ' "
55 J a *

Dan heeft de moeder ook 't haar zoete loon verworven:
Hij is, God loovende, haar prijzende gestorven....

Och, wist ik of en waar die moeder reeds den dood
Van haar geliefden zoon beweent, hoe gaarne bood
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Ik u haar weder aan •—- het was mij ziels verblijden,
Zoo zulks haar troosten kon bij 'tsmartlijk moederlijden.
Maar, wis, zij vond reeds troost bij Hem die eeuwig leeft
En vromen in den dood het hemel-Ieven geeft. •—• •—•

1841. J. J. HEIJMANS GZ.

KROAD& (OPPE)

De stoomkunst rint yit fier!
In sjuch, ho feylich is ' t :

Hjir sliept de passegier
In droomt de machinist.

Duennegca Wiö. u. G. VAN DER VEEN.



DE S T U l l A I VAN BADEND FOKKE.

„O op de zee daar is 't een leven!
Daar zijn de kimmen ruim en vrij,

Daar hoort men steeds van brassen, reven,
Van op je roer! •—• of 't roer aan lij!

Van kijken, loggen en van looden,
Van wind en streken op 't kompas;

Men zet zelfs koers naar de antipoden,
En telt er de uren bij het glas."

,,Daar vindt men trouwe kameraden,
't Zij in gevaar of dat men zwiert;

Men toont de vriendschap ook met daden,
Als men aan wal eens passasiert.

Men legt den last nooit op een' ander,
Gepord •— vliegt ieder naar zijn wacht,

Me» helpt steeds overal elkander,
Terwijl men om een' golfslag lacht."

.,Wordt alle hens op 't dek geroepen,
"t Volk vliegt langs 't wand tot op de ra,
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En bergt aldaar in kleine groepen
Het natte doek zoo voor als na?

Terwijl de stormen huilend gieren
En 't slingrend schip danst op en neer

Bergt men de stengen, leizeils spieren,
En 't geeft een extra oorlam meer."

' o1-

„Kom aan , geen ambten afgebedeld,
Dat krijgt toch hij in Nederland

Die meent dat kruipen hem veredelt
En 't woord de scheerders heeft verpand,

Kies liever 't ruim der zilte baren,
Word koopman, boer of fabriekant,

En poog voor de ambtnaars wat te sparen,
Tot heil van 't dierbaar vaderland."

Doch liefst het zeegat uitgestoken
Het beste leven is op zee,

Kom Neef dat blijft zoo afgesproken,
Wie moed heeft vaart met Fokke mee.

Kom volg mij maar!" zei stuurman Mart en ,
5,Wij zeilen naar Batavia,

En zullen wind en golven tarten
En laten hier de zorgen na."

„ 'k Ga mee!" zei H e n d r i k zonder dralen,
„ Ik ben zoo goed* een Fries als gij,

Maar toch gij moest mij eens verhalen,
Hoe lang de reis waarschijnlijk zij?"
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„ •— Wel neef' wij vliegen voor de zeilen
Door 't ruime sop naar Java's kust,

En zesendertig honderd mijlen
Die maken we in drie maand met lust

Nu zijt ge aan boord, thans zult ge aanschouwen,
Hoe wel en vrolijk ieder is,

Zie Jan Oostinje eens in de touwen,
Hoe handzaam, sterk, gezond en frisch;

Wat zijn zij rap bij schoot of vallen
Of met de spaken in het spil,

Hoor daar 't geklepper van de pallen,
't Vliegt alles op des schippers wil."

Het anker was nu opgewonden,
En 't schip liep met een tien-mijls vaart;

De breedte was weldra verslonden;
Men bleef voor tegenspoed bewaard,

Zoo zeilde men verheugd en moedig
De lengte ook af naar Java's zee,

De reis bleef ongemeen voorspoedig,
Ras wierp men 't anker op de ree.

't Was slechts een' reis van ruim drie maanden,
Zoo kort als 't nooit nog was gedaan,

Waarom de domme dweepers waanden
Dat Satan hen had bijgestaan;

Een' groote poedel zwart van haren
Had men gezien aan boord van 't schip,
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Daar was de duivel in gevaren;
Hij stiet hen over golf en klip,

Zoo werd, voor zelfs geen tweetal eeuwen
Verdienste en kunde nog veracht,

Men hoorde 't dom gemeen toen schreeuwen :
„Wees toch op Bar end's volk verdacht,

Ligt zijn ze aan 't vliegend schip ontvloden
De duivel heeft hun ziel te pand.

En dansend voert hij eens zijn dooden,
In 't helsche vuur dat eeuwis; brandt."

"o

't Was Barend Fokke , waarde Friezen!
Gekleed in buis en korte broek,

Nooit deed 't gevaar zijn moed verliezen,
Hij was en bleef bedaard en kloek,

Hij durfde als een Tjerk Hiddes strijden,
Was klein, maar sterk als lange P i e r ,

Hem moest men weer een standbeeld wijden,
Het zij in de Oost, het zij alhier.

l'Irum, Tl Sept. 1845. M. D. TEENSTRA.
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Barend F o k k e , een stoute Friesehe schipper, deed in
hot jaar 1678 de reis van de Nederlanden naar Batavia in drie
maanden en vier dagen, thans niets buitengewoons, en bezorgde
den Gouverneur-Generaal Van Goens een paket brieven en
papieren, uit welke zijn spoedige reis bevestigd werd, die zich
hierover grootclijks verwonderde. F o k k e vertrok van Batavia
naar Ceilon, en van daar naar het vaderland, en had weder eene
ongemeen spoedige reis, waarover het bijgeloovige volk met eene
zekere beangstheid sprak, en vooral verdacht hield een groote
zwarte poedelhond, welke F o k k e aan boord had, zijnde vrij
zeker alias den duivel, die hem vooral bij nacht zijne getrouwe
diensten bewezen had; bovendien had de Apostel P a u l u s reeds
gezegd : „Wacht u voor de honden, wacht u voor de kwade
arbeiders." (Brief aan de Filippensen, 2 : 3). Zoo maakte het
domme en bijgeloovige volk allo verdienstelijke en vindingrijke
mensehen verdacht, als met den booze een verbond te hebben
gesloten. Later werd dezen fermen zeeman een standbeeld ver-
eerd, staande met zijne Friesehe kleedij in steen uitgehouwcn op
het eilandje het Kuipertje, een weinig ten zuiden van Onrust, voor
de reede van Batavia. Dan de dappere Engelsehe admiraal Dour i e
in 1808, den toenmaligen Gouverneur-Generaal Daende l s op
Java niet durvende attaqueren, had echter moeds genoeg het
beeld van F o k k e , op een onbewoond eilandje, te vernielen, van
hetwelk ik later nog eenige brokstukken op gezegd eilandje, bij
het vervallen kruidmagazijn heb zien liggen. O tempora, o mores!

—oa©£ve*&
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ï.

De stormwind buldert door de blaêren,
Een zwarte nacht verving het scheemrend licht,

Het blanke schuim trilt op de zwarte baren, •—
Geen sluimring luikt Maria's oogen digt.

Haar bruigom zwerft op de ongetrouwe vloeden,
En schreijend, luistrend ligt ze op 't eenzaam leger neer,

Gedurig hoort ze nieuwe vlagen woeden,
Haar angst kent paal noch perken meer.

Dan smeekt zij vurig in gebeden :
„Breng, magtig God, hem veilig naar de kust!"

In 't einde sluit de slaap hare oogeleden,
Heil d' afgematte maagd! Zij rust.

II.

„Moeder, moeder!" klinkt haar stem.
En de wednw naakt haar sponde,
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„ O, ik zag!" — wien zaagt gij ? — „ Hem,
„Ach, zijn vaartuig ging te gronde!"

Dochter leg u rustig neer,
Stoor u niet aan ijdle droomen,
Spoedig brengen de effen stroomen

U den jongling weer!

„ Droomen! ach, 't is al te waar,
„ Hij ligt in den vloed bedolven,
,,'k Zag hem rijzen uit de golven,

„ Spichtig hing het vochtig haar
„Om de holle, ziellooze oogen,

„Zwijgend wenkte rnij zijn hand....
„ Neen, ik heb mij niet bedrogen,

„ Moeder, 'k ga naar 't strand!"

HL

Daar snelt] zij door den storm, de roem der friesche
stranden,

De schoone maagd, der dorpelingen lust,
Met hangend hair en zaamgewrongen handen,

Het duinpad langs naar de ongastvrije kust.

Zij kent het pad, — voor weinig dagen,
Heeft zij, door hoop gestreeld, het zelfde spoor hetreên,

Zij zag de zee een dierbaar vaartuig dragen,
Zoo lang de zon het witte zeil bescheen.

12
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Doch nu is 't nacht, —• het land, de golven,
De duinen, 't strand, de kaap, die ginds verrijst,

't Is alles diep in duisternis bedolven,
De stormwind giert, de zeemeeuw krijscht.

Zij snelt steeds verder; •— reeds ontmoeten,
De golven haar, •—• o, keer Maria keer,

Daar werpt de zee een ligchaam aan haar voeten,
„Hij is ' t !" •— zij zinkt onmagtig neer.

IV.

De storm verdween, het zonnelicht kwam weder,
Op d' effen vloed streek naauw een zuchtje neder,

Doch doodsche rouw bragt somberheid alom;
Een donkre stoet liet bij het klokgebrom

Twee kisten in den schoot der aarde neder,
Die grafsteê bergt een bruid en bruidegom!

1842. A. WINKLER PRINS.



Gij mensch die aan het stof gekluisterd,
Naar rede nimmer hebt geluisterd,

En nooit 't geweten spreken liet,
Gij die voor de eeuwigheid geboren,
In u de stem van God wilt smoren,

Voldoet aan uw bestemming niet.

Den mensch is, boven 't dier verheven,
Een redelijke ziel gegeven,

Die in hem handelt, denkt en werkt.
De ziel, zij zelf gevoelt haar waarde,
Als 't beeld van God, en vrij van de aarde,

Wordt ze immer door Gods geest gesterkt.

O sterveling! gevoel uw waarde,
Gij zijt een vreemdeling op aarde,

En doet uw proefreis door dit dal,
Wilt dus, voor de eeuwigheid geschapen,
U aan geen schijngoed gaan vergapen,

Daar 't ten verderve u voeren zal.
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Wat baten u toch aardsche schatten,
Die nooit een duurzaam heil bevatten,

Daar mot en roest of dief hen rooft;
Wil u veel liever schatten garen,
Dáár, wáár ze God u wil bewaren,

Zoo als Hij door zijn Zoon belooft.

Alle aardsche magt en eer en luister.
Verzinkt eens in het nachtlijk duister,

Met al 't genoegen dat het geeft;
Wil dit, o sterveling! bezeffen,
Uw ziel van de aard tot Hem verheffen,

Die eeuwig was, en eeuwig leeft.

Al is uw ziel ook onverderflijk,
Uw ligchaam toch is broos en sterflijk,

Keert spoedig weder tot het stof.
Verwaarloos nooit om aardsche zaken,
Die slechts kortstondig hier vermaken,

Uw eigen heil, uw Scheppers lof.

Want weet! de dood wil prooi vergad'ren,
Hij durft den zuigeling te nad'ren,

Te rukken van den moederschoot,
Naar knaap en maagd zijn klaauwen strekken,
Zoo slaaf als vorst aan de aarde onttrekken,

Ontrooven gade aan echtgenoot.
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Gebruik dus mensch 't kortstondig leven,
Ter voorbereiding u gegeven,

Zoo als het bijbelboek u leert.
De rede zal uw pad verlichten,
't Geweten zal uw daden rigten,

Daar Godes Geest uw kracht vermeert. —

s.
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AAN JACOBA.

Liefde! ware vreugdverspreidster,
Wellustkweekster, smartbevrijdster,
Tranendroogster, heilbereidster,

Levensbron.
Uwe kracht verbrak den kluister
Die ons klonk aan 't eenzaam duister,
Gij omstraalt ons met uw luister,

Rein als die der uchtendzon!

Liefde! door uw invloed dronken,
Blijf ik eeuwig vastgeklonken
Aan haar , die mij kon ontvonkens

Die mij mint.
Nu trotseer ik de onspoedsnukken;
'k Mag in 't zaligste verrukken
Mijne dierbre in de armen drukken,

Die in mij haar alles vindt.

Haar verlangen blijft mijn willen;
Vriendlijk raden, nooit bedillen,
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Mij ontdoen van luim en grillen,
Dat wil ik;

'k Wil haar kozen, minnen, eeren,
Van haar trouwe liefde Ieeren,
Haar als 't hoogst geschenk waardeeren,

Voor haar leven, dat wil ik.

Steeds naar mijne wenschen handlen,
Aan mijn arm mijn pad bewandlen,
Zacht en liefdrijk mij behandlen,

Dat wil zij.
't Levens leed met lief doormenglen,
Bloemen in de doornen strenglen,
Beider lot aan dat der Englen

Doen gelijk zijn, dat wil zij.

Ja, zoo lang wij adem halen
Zullen we in ons woord niet falen,
Zullen we u steeds lof betalen

Heilgodin!
Naauw vereend om nooit te scheiden,
Treft elk lotgeval steeds beiden;
Eén in vreugde, één in lijden,

Zijn wij zalig door de min.

Liefde! zoo blijft ge ons genegen,
Zoo schenkt ge immer uwen zegen;
En nooit wijkt ge op onze wegen

Van ons af!
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Laat ons nog bij 't leven derven
Deze laatste gunst verwerven :
Van ter zelfder uur te sterven,

Van te rusten in één graf.

Vockum. P .

VERBETERING.

Op bladzijde 64, regel 2 en 3.

Lees deze beide regels liever aldus :
Dien naam dorst hem de Spanjaard geven,
Wiens gruwlen hem tot noodweer dreven, -



Bij VAN DRUTEN & BLEEKER te Sneek,
zijn mede nog voorhanden en bij alle Boekhandelaren
verkrijgbaar :

EEME WMIG1 EXEMPLAREN
VAN DEN

voor 1836 tot en met 1845,
TIEN JAARGANGEN COMPLEET,

welke , zoo lang als de geringe voorraad strekt , voor

het compleete stel worden aangeboden. Afzonderlijke
Jaargangen voor 40 Cents het exemplaar, uitgezonderd
de eerste (1836) , welke niet dan tegen 75 Cents kan
worden afgeleverd.

De volgende Jaargangen van dit Jaarboekje zullen
geene Prijs-vermindering meer ondergaan.

Bovenstaanden berigten tevens, dat zij door aankoop
eigenaars zijn geworden van :

J. F . C. DIETERICHS,

WrAlMI- I Ï IMGE HEELKUNDE,



met eene Voorrede en Aanleekeningen van Professor
A. NUMAN, 3 dln., in gr. 8vo. met Platen.

Prijs /' 9,60.

ï l .
R. POSTHUMUS,

IN J0ÜWERR01M FOL FMSK GRI1IAM.
Gr. 8vo. 60 Gents.

Bij alle Boekhandelaren worden hierop bestellingen
aangenomen.


