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V e r j a a r d a g e n v a n h e t K o n i n k l i j k g e s l a c h t . . . . 8
T i j d p e r k e n . . . . . . . . . . . . . . 9
Q u a t e r l e n i p e r s . . . . . . . . . . . . 1 0
C h r o n o l o g i s c h e C i r k e l s . . . . . . . . . 1 0
J a a r g e t i j d e n . . . . . . . . . . . . . 1 0
Z o n s - e n M a a n s v e r d u i s l e r i n g e n , 1 0
K a l e n d e r . . . . 1 1

MENGELWERK.
Geschiedkundige herinneringen van Ilaüum , door

Dr. Cannegieier. (Vervolgen slot van bl. 176
van den vorigen Jaargang. . . . . . . 3

De Fries op den Frieschen bodem, door II. C.
van Dorsten 43

Eenige Friesche spreekwijzen en spreekwoorden ,
door R. Posthumus. . . . . . . . . . 49

Metten Scroar te Earnewoad, door W. de Jong
Jacobsz . . , . 62

Bladvulling. . ' . . 66
LevensbiJKondcrheden van Obe Sikkes Bangma ,

door/l. Meeter Pz . 6 7
Jan in Pier, door K. • 83
Friesnc Folksdeun , door //. G. van der Veen. . 84
Nutsfoarlaezinge oer it Hocshimmeljen , door 7'.

Ikidstra. . . . . . . . . . . . . 86
Een Schipbreuk, door J. II. Heymans Gz. • . 1 1 4
Oan sommige Famkes, door I). II. . . . . 122
Simmerlwiere , door I). Il, 124
De Boerefaêm jrn 't nochteren , door A. B. . . 1 2 6
'k Ha nawt io kleyen , door Jent je Sietema. . 129
DeLoftbol, door A. B. . . .' 134
Mijne eerste Bijdrage, door D. II. . . . . . 1 3 8



KtOnlnRIijts. fwesîaclat.

19 Januarij. Anna .Paulowna, Koningin-weduwe, Groot-
Vorstin van Rusland -1795

1 Februari). Louisa Augusta Wilhelmina Amalia, Prinses
van Pruisen, Gemalin van Prins Frederik. 1808

19 Februari], Wittem III, Koning der Nederlanden, Prins
van Oranje-Nassau, Groot-Hert, van Luxem-
burg, enz. enz. enz 1817

28 Februarij. Willem Fredrik Karel, Prins der Nederl. 1797
8 April. Wilhelmina Maria Sophia Louisa, Zuster

des Konings 1824
9 Mei. WilhelminaFred.Louisa GharlottaMarianna i810

13 Junij. Willem Frederik Hendrik, broeder des Ko-
nings. 1820

17 Junij. Sophia Frederika Mathilda, Koningin der
Nederlanden 1818

5 Julij. Wilhelmina Frederika Anna Elisabeth Maria,
tweede Dochter van Prins Frederik. . . . , 1841

5 Augustus. Wilhelmina Frederika Alexandrina Anna
Louisa, Dochter van Prins Frederik. . . . 1828

'25 Augustus. Willem Alexander Karel Hendrik Frederik,
tweede Zoon des Konings 1851

4 Septemb. Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel
Hendrik, Prins van Oranje 1840
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T I J D P E R K E N .

Het jaar na de geboorte onzes Oeeren J. C. . . 1852

Grieksche Jaartelling 7360

Were ldschepping , naar onze Tijdrekening. . . 5 8 0 1

Jaar der Joden , beginnende den 30 September . . 5 6 1 3

Sedert den Zondvloed. . . . . . . . . . 4 0 4 5

De Juliaansche Per iode. . 6 5 6 5

ü e stichting van Rome 2 6 0 5

Jaar der Turken , beginnende den î April. . . 1268

De verwoesting van Jeruzalem 1777

Na de uitvinding der Uurwerken 8 5 6

Na de stichting der stad Leeuwarden. . . . . 6 6 2

Na de uitvinding van het Kompas. . . . . . 592

Na de uitvinding van de Boekdrukkunst. . . . 4 2 9

Sedert de Hervorming. . . . . . . . . 3 3 5

Sedert de Unie van Utrecht 2 7 3

Na de Pacificatie van Gent 2 7 6

Invoering v. den Gregoriaanschen of nieuwen stijl. 270

Na den Munsterschen Vrede. . . . . . . 2 0 4

Na de oprigt ingd. mautsch. tot n. v. 't Algemeen. 6 8

Na de vereeniging van Nederland met Frankrijk. 42

Na de herstelling der Nederlanden. . . . - 39

Na den slag• bij. Walerloo 37

Het Koningrijk der Nederlanden 36

Na den afval van België 22
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QUATERTEMPERS.

De eerste den 3 , 5 en 6 Maart.
De tweede den 2 , 4 en 5 Junij.
De derde den 15, 17 en 18 September.
De vierde den 15, 17 en 18 December.

CHRONOLOGISCHE CIRKELS.

Hei
De
De

Gulden-getal. . .
Zonne-cirkel.
Roomsche Indictie.

10
13
10

De
De

Epakta. . .
Zondagsletter. D.

9
C.

DE JAARGETIJDEN.

De Lente begint den 20 Maart.
De Zomer begint den 21 Junij.
De Herfst begint den 22 September.
De Winter begint den 21 December.

ZONS- EN MAANSVERDUISTERINGEN.

Er zullen dit jaar zes verduisteringen plaats hebben,
•waarvan drie aan de Zon en drie aan de Maan , waar-
van eene Maansverduistering bij ons zigthaar zijn zal,
den 7 Januarij.
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JAWTTARU.

JbOUrWU&Æ/IX/UiD.

1| Donderd,
2 Vrijdag
31 Zaturdag
4
5
6
1
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2.1
22
33
24
25
26
27
28
29
30
31

20
on

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.
Vrij dag
Zaturdag

Nieuwejaarsdag.

3 Koningen
@ 's morg 6 uur

31 min.

1ste Post Epipli.
Koppcrniaandag.

(J 's morg. 1 uur
40 min.

2de Post Epiph.

© 's morg. 7 uur
49 min.

3de Post Epiph.

5 's morg. 10 n.
46 min.

ZON in den Waterman, den
ten. op te 7 uur 54 minut.,
Ier te 4 uur 6 min.

1
2
3
4
5
G
7
8
9

10
11
12
3
4

15
16
17
18
19
20
•21
22
23
24
25
26
27
28
29

19
de

hoxovMAMUbaaJuZ.

Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
I Ungsda.g
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag

ZON in <
len , op te
• te 4 uur

4de Post Epiph.
Maria Lichtmis.

(y) 's av. 7 uur
15 min.

Septuagesima,

(J 's morg. 10 n.
25 min.

Soxagesima.

@ 's nam 1 uui
17 min.

KI. Vastenavond.

Aschdag.

H 's morg. 5"uur
Gr. Vast. (54 m.

ie Visschen, den
7 uur 4 min., on-
56 min.
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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
nii

MAAHT.

Jueukeuu&ctud,

Maandag
Dingsdag
Woeusd.
Honderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Æaandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd
Vrijdag
Zatnrdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.

Quatertemper.

@ 's morg. 5 nnr
53 min.

{J 's av. 8 uur
57 min.

Oculi.

@ 's av. 7 uur
Laetarc. (5 min

Maria Boodsch.

Judica. j» 's av
9 uur 12 min,-

2ONin denEam, den 20sten
en onder to 6 uur. Nacliteve
ïg. Lento 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
2S
29
30

op
uu

APniL. ]

">onderd.
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

[
ï

i
Palmz. © 's nam.

'2 uur 46 min. '

Witte Donderd.
Goede Vrijdag.

Paschen. d£ 's m,
2ePaaschd. (9 u,

22 min.

Quasimod.
® 's nam. 12 uur

8 min.

Misericordia.

5 's morg. 8 uur
25 min.

ZONin den Stier, den 20sten,
te 4 uur 57 min., onder te 7

i' 3 min.
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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

21
on

MEI

Zatnrdag
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
ZON in de
sten, op te
der te 7 nu

H. Phil. ec Jac.
Jubilate.
Kruisv. (?) 's av.

10 uur 15 min.

Cantate.
|[ 's av. 11 uur

45 min.

Vocem.

© 's m. 3 u. 38 m.
Christus Iiemelv.

Bxaudi.

5 's nam. 4 uur
1 min.

Pinkster.
2de Pinksterdag.
Tweelingen,, den

4 uur 2 minuten,
r 58 min.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

Quat. © 's morg.
6 uur 48 min.

H. Drievnldigh.

C 's nam. 3 uur
37 min.

® 's nam. 5 uur
10 min.

St. Jan. 5 's av.
9 uur 10 min.

Petrus enPanlus.

ZOK'in de Kreeft, den22sten,
op te 3 u. 38 m., ond. te 8 u. 22
min.Langste dag. Zomer begint.



14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

JO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2G
27
28
29
30
31

JULU.

J\3ooim<x<xM/D.

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

Mar, Vis. © 's n.
3 uur 50 min.

^ 'smorg. 8 uur
29 rain.

vfï) 's moi'g. 4 nnr
38 min.

Jj 's morg, 1 nur
24 min.

© 's m. 2 u. 34 m.
ZON in de Leeuw, den 22stcn,

op te 4 u. 2 m., onder te 7 U. 58
ÏIIJTi. Hondsdagcn beginn. d. 19.

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

AUGUSTUS.

C/OlJátllMtCUtD,

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

(J 's morg. 1 uur
49 min.

M. Hem. @ 's n.
2 uur 20 min.

J) 's morg. 6 uur
24 min.

H. Bartholomeus.

v) 's nam. 3 uur
29 min.

ZOS" in de Maagd, d, 22ston,
op te 4 u. 5 7 m., onder te 7 u. 3
nmï. Hondsd. eindigen den 19.
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SEPTEMBER.

i/iseti'ótiupuX'uO.

1
0

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

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

18 Zaturdag
10 Zondag
2 0
21
J2
2 3
24
25

Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag

26|Zondag
27 (Maandag
28 Dingsdag
29
30

Woensd.
Donderd.

ZON in de
2sten, op e

Naehtevening

(£ 's ay. 6 uur 57
min.

Maria Geboorte.

ff! 's m. 1 u. 1 m.
KruisverhefrVng.
Quatsrtemper.

^ 's nam. 1 u, 40
H. Matt. (min.

@ 's morg. 6 uur
47 min.

H. Michael.

"Weegschaal, den
a onder te 6 uur.
. Herfst begint.

1

3

4
5
6
/
g
9

10
11
12
13
14
15
16
17
13
19
20
21
22
o 'î
24
25
25
27
28
29
30
31

OCTOBSB.. '

V</MillMCUUlD.
0

Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Diugsdsig
YVoensd.
Donderd
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag.
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woeusd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag

II. ITranciscus.

f£ 's morg. 10 u
59 min.

© 's morg. 7 run
37 min.

5 's morg. O il.
IS min.

@ 's morg, ü u.
1G min.

ZON in den Schorpioen,den
23ston, op te 7 uur 3 min., on
der te 4 nur 57 min.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

ie

n
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2«
27
28
29
30

2TOVEMBEE.

OWUlfc[lK3UXM/D.

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

Aller Heiligen.
Aller Zielen.

$_ 's morg. 1 uur
3 min.

II. Maart. © ' S E .
5 uur 3 min.

} 's nam. 2 uur
50 min.

© 's av. 7 uur
4 min.

I Advent.

ZON in den Schutter, den
22sten, op te 7 uur 58 min., on-
der te 4 _unr 2 min.

II
i l

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1]
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2)
22
33
•JA

25
26
27
28
29
30
31

DECEMBER.

V V 1/WbetlMCUXMd.

Woensd.
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag ff 's nam. 12 u.
Zondag J2~Adv. (45 min.
Maandag 'H. Nieolaas.
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag

Maria Ontvang.

Zaturdag1® 's morg. 3 unr.
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd,
Donderd.
Vrijdag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Wij dag
Zaturdag
Zondag
Maandag
Dingsdag
Woensd.
Donderd.
Vrijdag

3 Adv. (56 min.

Quatertemper.

J> 's morg. 9 uur
4 Adv. (2 min.

H. Thomas.

Christus gcb.
2e Kersd. @'sn.
II. Joh. (ln.32m.

ZON" iu den Steenbok, den
22sten, op 8 u. 22 m., onder 3u.
38 m. Kortste dag.Wiut. begint,







GESCHIEDKUNDIGE HERINNERINGEN VAN
HALLÜM.

Yenolg en slot tan blz. 176 van den vorige it
Jaargang.

De grafkelder van het geslacht Aebinga bevindt zich
voor het Noorderkruis. Het is een bijzonder sroote
steen, die tot opschrift heeft :

Sepulchrum familiae Aebbingaae in Hallum.
Hieronder zijn twee grafschriften , die echter door het

uitslijten, omdat hierjuist het pad over ligt naarde zit-
banken in den kleinen toren, onleesbaar geworden zijn:
alleen kan men zien dat Hessel Ruurd Aebinga aldaar
is bijgezet.

Hier naast ligt een groote blaauwe steen, die het vol-
gend randschrift heeft in sierlijke Golhische Setters :

c

In 'ijaer ons lieren 15 en 39 op sinte WiUbrordus
daech sterf de eerbare Heerschap Heter van Ailca hier
begraven. Ao 1543 den 21 daech April sterf Rixt Ae-
binghe sijn wijf. In het midden is een lofwerk niet een
Latijnseh vers, welks inhoud aiieen op het onvermij-
delijke van den dood ziet.



Deze Pieter van Ailva was een zoon van Pieter van
Ailva en Rienk Aebinga. Hij is , zonder kinderen na te
laten , overleden. Hij was afkomstig uit een der be-
roemdste geslachten van Friesland. Volgens Te Water 1)
zoude hij door Alva tweemalen verbannen zijn met ver-
beurdverklaring zijner goederen. Doch Te Water schijnt
hierin gedwaald te hebben , daar die verbanningen zou-
den plaats gehad hebben den 20 Mei 1569 en den 24
Dec. 1569, terwijl, volgens zijn grafschrift, hij reeds
overleden was in 1539. Ook vind ik in het Wapenboek
van Ferwcrda geen Pieter van Ailva , die omstreeks
î 569 geleefd heeft. En in aUen gevaüe zoude het zon-
derling zijn , dal een tweede Pieter van Ailva een va-
der , eeue moeder en vrouw van den zelfden naam
zoude gehad hebben als de eerste.

Het is , zoo als gezegd is , onbekend aan welke fa-
milie de derde kelder toebehoord heeft. Mogelijk dat
er onder de zitbanken , welke er op geplaatst zijn , nog
grafzerken liggen, welke deze duisternis zouden kun-
nen opklaren.

Behalve deze sleenen op de kelders , vindt men nog
onderscheidene andere zerken boven de graven van de
aanzienlijke dooden. Onder anderen een , naast den
kelder der Aebinga's , die waarschijnlijk de oudste zerk
zal zijn , welke in de kerk zich bevindt. Wel ziet men op
een der kelders van Sijthiema het grafschrift van Sixtus

il Verbond der Edelen , '2de stuk, pag. 168.



de Sijlhiëaia, in 1505 overleden, maar het is duidelijk
dat deze inscriptie er later op is geplaatst. De door mij
bedoelde steen heeft deze twee bijzonderheden. Terwijl
alle andere zerken van blaauwen steen zijn, is deze van
eenen geel grijzen of Bentheimer steen en terwijl op ai
overigen de opschriften er op uitgehouwen zijn , zijn
bij deze de letters er in uitgehouwen.

Het randschrift is als volgt met lompe Gothische let-
ters.

In H jaer ons Hereji 15 en tien op sinte Eufemîe
daech staerf setijghe Woerp Juckama de Got ghenadich
sie biddet voer de sile ein pater.

Op het midden des steens hangt , met een lint aan een
doornentak, een wapenschild ; en wat aan dezen steen
nog meer opmerkenswaardig is, terwijl overal in de
kerk de wapens in 1795 zijn uitgekapl, althans deerlijk
geschonden, is het wapen op dezen steen onaangeroerd
gebleven; mogelijk dat de grijsheid ook hier verscho-
ning gevonden heeft*

Deze Woerp Juckama zal de zelfde zijn als den be-
faamden Schieringer edelman Worp Lieuwes Jucka-
ma, die in 1481 met andere edellieden , waaronder de
beruchte Scherne Wiebe van Groustins, een aanval op
Leeuwarden hebben beproefd. De Leeuwarders name-
lijk bedreven vele willekeurige handelingen , om hun-
nen koophandel, tot nadeel van andere steden en grie-
tenijen , uit te breiden. Hierdoor maakte zij zich vele
vijanden, die, uit weêrwraak , de stad alle mogelijke
nadeelen toebragten. Onder deze was Wijbe Jarichs



Juokama, de zwager van onzen Worp, wel de voor-
naamste. Hij roofde en plunderde te water en te land
alles wat hij van de stad in zijne magt konde krijgen.
Hierdoor beleedigd, belegerden de Leeuwarders het
slot van Wijbe te Akkrum, waarop zijn zwager Homme
Lieuwes Juckama , de broeder van Worp, het bevel
voerde; en toen Wijbe vernam, dat ook zijn huis te
Metslawier belegerd werd, trok hij met.zijnen schoon-
broeder , onze Worp Juckama, naar de Schieringers in
Oostergoo, om aldaar hulp te zoeken. Met eene genoeg-
zame magt vielen zij, in October, de stad van de Noord-
westzijde aan. De eerste, die tegenstand bood, was een
stadsdienaar, die in een nabij gelegen huis vlugtte, maar
door Worp Juckama achterhaald, vroomlijk vechtende,
gedood werd. De belegeraars werden ten laatsten door
de dapperheid der Leeuwarders genoodzaakt terug te
trekken; zij vlugten van het Oldehoofdster kerkhof op
den wal, en ploffen eindelijk hol oover bol van booven
in de gr aft 1).

Zij werden echter door deze mislukte onderneming
niet ontmoedigd, maar maakten zich op nieuw gereed
om deze nederlaag te wreken. De Abt van Foswerd echter
en eenige andere vredelievende mannen hebben de par-
tijen op den 16 November daaraan volgende verzoend,
in welken vrede Wijbe Jarichs en zijne schoonbroeders
Worp en Homme Lieuwes Juckama niet wilden begre-

1). Gabbema, Verhaal van Leeuw., p. 101.



pen zijn. Worp had zelfs de stoutheid van met zijn vloek-
venoant Auke Keimpes en ecnige ruiters, in vijf huizen
te Leeuwarden in te breken, te plunderen en te ver-
nielen wat hij kon, terwijl hij met handbussen zoodanig
uit deuren en vensters schoot, dat niemand tot ontzet
de huizen durfde naderen. Zijne handelwijze alhier was
onmenschelijk wreed, want onnoozelé kinderen , die te
bed lagen, werden door hem geslagen en gewond, en
een jong kind , nog in de wieg liggende, aan de kling
geregen. De regering der stad eischte wel van Worp,
dat hij de schade moest herstellen , of dat hij anderzins
het ergste moest vreezen; doch hij stoorde zich aan de-
ze bedreiging niet. Toen namen de Leeuwarders zijn
sterk huis te Boxum stormenderhand in en verniel-
den het. Maar deze wraakoefening kwam de stad duur
te staan, want dit verbitterde hem nog meer. Hij ves-
tigde zich met ter woon te Wondsend, op de stins van
Harinxma, nam eene bende soldaten in dienst, en be-
roofde van daar, op de Slotermeer, de Leeuwarder
schepen, die toen niet anders als door Tacozijl in zee
konden komen , zoodat de koophandel van Leeuwarden
geheel gestremd werd, en de stad genoodzaakt was
aan Worp 400 goud-guldens (een goud-gulden bedroeg
toen 1,50) voor de schade, aan zijn huis te Boxum ge-
leden, uit te betalen, en voor die som kochten zij ein-
delijk den vrede 1).

1). Winsem. pag. 200.



Doch deze vrede was van korten duur. De zich alles
toeëigenende Leeuwarders hadden geboden , dat er bin-
nen de stad geen ander bier mogt gedronken worden,
als alleen dat te Leeuwarden gebrouwen was. Opeenen
zekeren dag zaten een aantal landlieden ineene herberg
Deventer-bier te drinken, hetwelk aanleiding gaf tot
eene hevige vechtpartij tasschen dezen en de Leeuwar-
der bierbrouwers, geholpen door eenige burgers, waar-
op de eersten het onderspit moesten delven. Het ge-
rucht hiervan verspreidde zich al schielijk door de ge-
heele landstreek, en bragt de Schieringers van Ooster-
goo en Westergoo al aanstonds op de been, want deze
waren altoos verbitterd op het Vetkoopers-gezinde Leeu-
warden. Een leger van, zoo men zegt, 8000 man sterk,
met den woesten Worp Lieuwes Juckama aan het hoofd,
viel op den 25 Julij 1487 woedend op de-stad aan, en !
nam haar omstreeks 3 uur des namiddags aan de Oost-
zijde in. Hoewel de eerste aanval met verlies werd af-
geslagen, hervatten de belegeraars den storm, dreven
alles achteruit wat hen den voortgang wilde betwislen, î
en overmeesterden eindelijk de stad, die aan plundering •
en moord werd prijs gegeven, terwijl vele aanzienlijke
en rijke ingezetenen naar Sneek werden gevoerd, of
op de stinsen der schieringer edelen werden gevan-
gen gezet, en het overwinnend legerhoofd Worp Jucka-
ma het bestuur der stad werd opgedragen 1). '

1) Geschied, dor Schier, en Vetk., pag. 222 on verv.
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Ziel daar een paar voorvallen uit het leven des mans
welke onder dezen steen rust. Zijne daden in aanmer-
king nemende, behoeven wij ons niet te verwonderen
over den wensch van zijne vrienden, op zijnen grafzerk
gebeiteld, dat God hem genadig moge zijn, en de vro-
me bede om een Pater noster te bidden voor de rusl
zijner ziel.

Vervolgens heeft men de grafzerken der Douma's, die
veel in getal zijn, doch waarvan de opschriften van
vanjaar tot jaar onduidelijker worden, en velen ge-
heel onleesbaar zijn, doordien zij of in het midden-
pad der kerk, of op andere plaatsen liggen, die veel
betreden worden.

De eerste steen, aan dat geslacht behoorende, is ze-
ker de grootste, die in de kerk ligt, en heeft tot rand-
schrift. A°. 1650 . den 26 April is in den heer e gerust
den WelEdelen Erntfesten Heer Jonkheer Epe van
Douma, in zijn lenen Grietman van Ferwerderadeel
Ao- Wieden. . . November is in den ïïeere ontslapen
den Edelen ende deugden/rijken Jufvrouw Siouck van
Mddema en liggen hier begraven. In het midden des
steens twee groole wapens, met 8 kwartieren aan
elke zijde; hieronder weder twee wapens en dan:

A». 1668 den 5 Martij is
in den Heere gerust de
Edele hoogeboren heer Jr.
Barthold van Douma in

A°. 1684 den 26 Februa-
rij in den Heere gerust de
edele deughtrijke wou Do-
rothea van Crack in leven

leven Grietman ende ont- huisvrouwe van de hoog-



10

fanger Generaal van Fer-
werderadeel, mede gecom-
mitteerde in de regeringe
van Friesland in V 48
jaer.

edel geborene heer Jr. Bar-
thold van Douma Griet'
man over Ferwerderadeel
etc. olt 42 jaer.

Epe van Douma was als Grietman aangesteld den
25 November 1636. Als Friesch edelman volgde hij
de lijkslatie van Graaf Willem Lodelijk van Nassau; van
1637 tot 1648 was hij lid van de vergadering der
staten van Friesland. Onder zijn bestuur werd octrooi
verleend tot het leggen van den trekweg. Een jaar voor
zijn overlijden deed hij afstand van de Grietenij ten
behoeve van zijnen zoon Barlhold van Douma, die den
îden April 1649 als Grietman werd aangesteld 1).

Op eenen tweeden steen leest men:
Den 10 September 1663 is in den lleere gerust d'e-

dele koogh geborene heer Jokan Andries van Douma,
Capileijn van een Compagnie te voet out 31 jaer en leijt
alhier begraven.

Op eenen derden steen, A». 1615 (de datum onlees-
baar) slurven den edelen erentphesten juncker Barthold
van Douma out 48 jaer alhier begraven.

Op den rand van eenen volgenden steen, mede bij-
zonder groot, is alles onleesbaar geworden, behalve
dat 165... (de naam des mans etc. onleesbaar) Heere ge-
storven Saepc/c van Douma.

1) Nionwo naamlijst dor Gïietm., p. 5Ï.
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Een andere steen heeft tot randschrift, den 26 Julij
16-76 is in de lieer e gerust d''edele hooghgeborene heer e
Jr Johan Edzard van Douma, Grietman over Aengwir-
den ende medegedeput. slaat van Friesland oud 48 jaer
en lijf alhier begraven.

Vervolgens heeft men eenige grafzerken der Feit-
sma's , maar die zijn geheel onleesbaar geworden door
het uitslijten.

In den Zuidervleugel der kerk liggen mede uiterst
prachtige grafzerken, onder anderen van het oud en aan-
zienlijk geslacht van Goslinga, alsmede van het bekende
geslacht van Jongslal. De laatste afstammelinge van
dit weleer zoo beroemde geslacht, was gehuwd met
den heer Jacobus Moorman Bouwmeester; beide echt-
genooten zijn hier dan ook begraven, en een kostbare
steen dekt hunne assche. De laatste, overleden op
Unia-state te Marsum , legateerde bij testamentaire dis-
positie van den 31 October 1801 aan de Kerkvoogden
van Hallum een besprek jaarlijksch van een silveren Du-
katon, waarvoor zij verpligt waren naauwkeurig toe-
zicht te houden dat zijne graven in het Zuiderkruis der
kerk niet geopend worden.

Dit Zuiderkruis is voor eenige jaren, door een houten
beschot, van de kerk afgescheiden, op verzoek van
een der vorige Predikanten, omdat er te veel togt
door op den predikstoel viel. Thans is het tot eene ca-
thegiseerkamer ingerigt, en een houten vloer verbergt
nu die schoone grafzerken voor het oog. Zoo heeft men
ook voor korte jaren zitbanken gemaakt in het koor der
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kerk, waar men, behalve eenige andere, de graven
vond der meeste Predikanten, welke hier gestaan heb-
ben. Slechts twee zijn er nog zigtbaar, het is dat van
den Weigeleerden- en' Godsaligen Simon Simons die-
naar des heiligen Evangelie Chrisli lot Ilattum den 18
Febr, 16.6 den Ileere gerust in V 40 jaer. Alsmede van
tPEervoaarde Godsalige, welgekerde D. Sixtus Acroni-
us bedienaar des II. Evangelij in Hallam, den 26 Octo-
bris 1626 in den Ileere gerust oud 38 jaren, met een
Latijnsch vers van David Acronius v. d. m- Minister
in Huisum A». 1664.

De navolgende inscripsie vond men voor eenige ja-
ren nog op een grafzerk op het kerkhof van Hallum. Ik
Eellje Buwes leg alhier begraven en mijn ouderdom bij
de % van de jaren Christi komt 8422/3 en mijn ouder-
dom met Vi van Christi jaren gemullipliceert komt

1573
8 8 4 5 53297

Deze steen is verbrijzeld geworden toen op den
16 April 1804 de oude stompe loren des avonds om-
streeks 5 uren plotseling instorte. Terwijl de tim-
merlieden bezig waren het oude gebouw nog wat te
herstellen , en zoo mogelijk voor eenen wissen onder-
gang te behoeden, merkte de timmermans-baas , tot zij-
ne groote ontsteltenis, dat er eenige beweging in dien
ouden romp plaats had , waardoor hij het ergste vrees-
de. IJlings waarschuwde hij zijne knechten om hun
werk te staken en zoo schielijk- mogelijk beneden te
komen. Naauwelijks hadden zij dan ook den toren ver-
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laten o f . . . . daar stort het log gevaarte met donderend
geraas in een , in z:jnen val niet aHeen liet voorste ge-
deelte der kerk vernielende , maar ook het voortreffe-
lijke orgel, dat een sieraad dor kerk was. De drie zwa-
re klokken echter werden naderband onbeschadigd
van onder het puin opgehaald. Ooggetuigen verhalen,
dat, terwijl zij op het land waren te werken, zij ver-
schrikt waren geworden door eene vreeselijke ontplof-
fing. Opziende, zagen zij Halium gehuld in eene wolk
van stof, en toen deze opgetrokken , of liever neerge-
vallen was , was de oude eerwaardige toren verdwenen.
Als men bedenkt, dat dit alles plaais had, juist toen de
schooljeugd het schoolgebouw had verlaten, en het
kerkhof doorgaans, ten minsten bij den toren, als
speelplaats gebruikt wordt, dan kan men zich niet ge-
noeg verwonderen, dal er volstrekt geene ongelukken
bij hebben plaats gehad.

Het, door den torenval, verbrijzeld gedeelte der
kerk werd in het volgende jaar weder hersteld,waarvan
de aanbesteding plaais had op den 5 Nov. 1805 , ter-
wijl het werk werd aangenomen door Wijbe Annes, mr.
timmerman te Vrouwen Parochie , voor eene som van
4790 guldens; in Maart î808 nam de orgelmaker A.
van Cruisen van Leeuwarden het maken van een nieuw
orgel aan voor eene som van 7400 guldens, terwij!
nog daarenboven het oude gerutineerde orgelwerk ten
voordeele van den aannemer bleef. Op den 31 Januarij
1811 werd het nieuwe orgel ingewijd door den toen-
maligen predikant Aris van Velden, predikende bij die
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gelegenheid over den 150sten Psalm. Door haar smaak-
vol en bevallig uiterlijk, en door hare welluidende too-
nen bekoort en streelt het thans nog ieders oog en oor.

Als eene feniks uit hare asch verrees twee jaren sa
den val des eersten, de nieuwe toren , wiens tengere en
bevallige gedaante zeker den loggen omtrek van zijnen
voorganger in schoonheid verre te boven gaat, maar of
hij zoo vele stormen trotseren en zoo vele eeuwen ver-
duren zal als zijn grijze vader, is groolelijks te betwij-
felen.

De overblijfselen van den ouden toren zijn verkocht
als volgt:

Aan wrak .. . f 420,17.
Hout. . . . - 360.50.
Duivensteen. . - 1687,22.
Kleine klok. . - 764,00,

te zamen ~7~3231,89T
De kosten aan afbraak en opruiming beliepen eene

som van ƒ 1347,23V2, terwijl in 1804 nog aan den
toren eene reparatie geschied was ten bedrage van
/ 1561,121/3.

De gezamenlijke kosten vanopbouw van den nieuwen
toren zijn, zonder specificatie, berekend op ƒ20398,32,
betaald door omslag , additioneel etc. tot aflossing der
opgenomen gelden tot op ƒ 9000 na, toen in het jaar
1811 de aflossing, ten gevolge der tijdsomstandighe-
den, spaak liep, wordende die schuld door het toenma-
lige keizerlijk gouvernement beschouwd te vallen in de
termen van het decreet tot tiërcering. In 1812 is echter
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door alle land- en huiseigenaren van Hallum, door de
bemoeijingen des heeren J. Albarda, bij onderhandsche
overeenkomst besloten, de aflossing van de resterende
f 9000, met bijbetaling van renten, te bewerkstelli-
gen door omslagen, gedurende de jaren 1813 tot en
met 1819 over de landerijen en huizen te Hallum, te-
gen 4 stuivers per pondemate en een gulden ieder huis
jaarlijks, de huizen naar de waarde door elkander be-
rekend.

Boven de deur des torens leest men op eenen vier-
kanten steen he volgende vers:

Gestigt
MDCCCV1.

Treed niet onachtzaam hier voorbij
Maar leer o sterveling van mij
Hoe gij sieraad met nut moet paren
Want daar 'k en wind en tijd u toon
Daar ik het dorp strek als ten kroon
Doe 'k rustdaags u voor 's Heeren troon
Ook in den tempel Gods vergaren.

De kleinste der drie klokken is voor eerse som van
f 764 verkocht aan het dorp Mantgum, terwijl de
beide anderen weder inden nieuwen toren geplaatst
werden.

Op de grootste klok leest men in Gothische letters
het volgende randschrift:

Salvator is mijn name om de gemente toe roepen Mn
ick bequame. Geert van Wou en Joha ter Stege goten
mij A°. 1542.
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Op het midden van deze klok ziet men het beeld
van de H. Maagd, het kind Jezus op haren arm dra-
gende, zoo als zij gewoonlijk wordt afgebeeld; en
aan de tegen overgestelde zijde het beeld van eenen
man in een ruim, niet franjes omzoomd overkleed,
houdende voor zijne borst in de gebogen linker hand, de
wereldkloot, en met de twee voorste vingers der reg-
ter hand ten hemel wijzende.

Op de kleine klok leest men het volgende rand-
schrift : In H jaer onses keeren 1648 heeft mij Jakob
Noteman gegoten voor Hallum.

Rondom het midden van de klok vindt men de vol-
gende opschriften.

./;•. II. van îïinssen en de Jffr. Doet van Roorda
-fijn- Huijsvrou

ir. Buurt van Fijtzma Cappitein over een compagnie
te voet en de Jffr. Machtelt van Roorda sijn huijsvrou.

ir. Epo van Douma Grietman ouer Ferwerderadeel
en de Jffr. Sioiick van Üiddema sijn huijsvrou.

ir. Sijdts van Sithijma op Silhijma en de Jffr. Frouck
van Cammivga sijn huijsvrou.

WelEdle Geborene Jr. Schelle van Ahbinga en de
Jffr. Audriese Lucia van Bronkhorst sijn huijsvrou.

Allardt Pieter van Jongstal llaedt ordlnaris in den
Houe van Fneslant en de Jff'rou Margareta van Haar en
Hijii, hvijstrou.

De dubbele wapens van deze edellieden met hunne
vrouwen, welke waarschijnlijk de schenkers van deze
klok zijn, vindt men ongeschonden boven hunne na-
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men. Het schijnt dat het metaal te hard is geweest voor
de op wapens en titels verbitterde menigte van 1795.

De predikant heeft in Hallum eene aangename en
fraaije woning, welke in het jaar 1825 gebouwd i s , na-
dat de oude pastorij, wegens ouderdom houwvalfig ge-
worden zijnde, afgebroken was.

Volgens een extract uit het beneficiaal-boek van Oos-
tergo, bestond het tractement der geestelijkheid in Hal-
lum, naar opgave van den pastoor Johannes Colovie
in 1543, behalve uit de opbrengst van 4 huissteden
in die bui/ren, Î0 schapegrasen , en onderscheidene
renten, uit 96Vá pondematen lands, maar, zegt hij,
op die voorschreven landen ende renthen moet ick tenen
capelaen holden toe cost ende loon. De Prebendarius,
heer Henrick, genoot, behalve de huur van eene huis-
stêde en eenige renten , de inkomsten van 50 pondema-
ten lands ; en de Sacrista, heer Pieter , had , behalve
eenige renten, 46Vá pondematen lands tot zijn gebruik,
zoodat de geestelijkheid toen ter tijd 193 pondematen
lands bezat, behalven onderscheidene renten en andere
kleinigheden.

De Doopsgezinden ie Hallum waren vroeger genood-
zaakt ,ter bijwoning hunner godsdienstoefeningen , naar
het naburige Heijum ter kerke te gaan , totdat zij in
1780 hier zelven een kerkje lieten bouwen, dat, vooral
van binnen, uiterst neten zindelijk is, en waaraan tevens
een geschikt woonhuis voor den koster verbonden is.

Ook de Afgescheidenen hebben hier eene eenvoudige
neliej kerk, welke in het jaar 1843 gebouwd i s , en
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waaraan eene woning voor den leeraar verbonden is.
Zoo ver bekend is , heeft er te Hallum slechts één

gesticht van liefdadigheid bestaan. De oorsprong van
dit gesticht is onbekend. Ik twijfel echter niet of het
zal afkomstig zijn van het geslacht Sijthiema, omdat
het gebouw staat digt bij de voormalige state van dien
naam, op grond, die waarschijnlijk vroeger bij die
state behoord heeft.

Het was een gasthuis van twee kamers, waarin twee
oude menschen , of twee paren oude lieden vrije woning
hadden niet alleen , maar daarenboven werd aan den
bewoner of bewoners van elke kamer jaarlijks nog 50
guldens uitbetaald , om in hunne dagelijksche behoeften
te voorzien, blijkens testamentaire dispositie van Jr.
Sijds Hessel van Eminga, majoor te paarde, onder het
regiment van den brigadier Frederik van Grovestins ,
de dato 30 Maart 1707 , dus luidende :

Legatere aan de kerke en gemene amten tot llallum
drie duijsend Car. Guldens op conditie dal sij jaerlix
sullen uitkeren tweemaal vijftig Car. guldens aan die
iwe personen die mijn Gasthuis aldaar sullen bewonen,
en sal het eerste jaer verschijnen, een jaar na mijn
overlijden.

Na den dood evenwel van den testator liet de mede-
erfgenaam Jr. Menno Burmania van Tzjaarda te Rinsu-
mageest de kerk en Armvoogden afvragen , of zij ge-
negen waren van gedacht Legaat ad. 3,000 Guldens
afstand te doen, wanneer hij, Menno Burmania, aan-
nam , zelf die 2 maal 50 Car. Guldens aan de bewoners
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van het gasthuis te betalen of te laten betalen. Hierop
werd op den 25 Augustus 1740 eene oproeping ge-
daan van de voornaamste ingezetenen van Halluni,
ten overstaan van den Grietman Horatius Hiddema van
Knijf, omoverdeze zaak te delibereren en werd besloten,
(gelijk blijkt uit de rosoluüe, in het Arnieboek van
Hallum staande? en uit eene acte, daarvan opgemaakt
tusschen den BoogwelGeb. Heer Jr. Menno Burmania
van Tzjaarda en de kerk- en Arm-voogden van Halluni)
om onder praesentatie van de heer Burmania van ge-
dag te legaat te desisteren. •—• Vervolgens (zoo luidt de
acte verder) verklaren wij ondergeschreven kerke- en
Armevoogden uit krachte van dezelve Resolutie Lij de-
zen van meergemelle Legaat tot drie duisent Car. gul-
dens aan de kerk en gewone Armen van onsen Dorpe,
door Jr, Sieds Eessel van Eminga gemaakt, af te sien
en te desisteren, waartegens ik Jr. Menno Burmania
van Tzjaarda voor mij en mijne Erfgenamen in het eeu-
wig aaneme en belove wel gevielte kerke- en Armevoog-
den min het betalen van de tweemaal vijftig Car. gul-
dens aan de. twee personen in het voorschreven gasthuis
cost en schadeloos te sullen ontheffen , als nemende bij
desen aan deselve twee maal vijftig Car. guldens jaarlix
aan die twee personen promt te voldoen. Alle het welk
wederzijds geaccepteerd sijnde, so nemen deselve voor
haar en hare Naconielingen aan, eikanderen het effect
van desen te praesteren , onder verbandt harer goede-
ren, deselve beneffens hare personen den hom van Fries'
landt en alle Geregten submüterende. In kennisse etc.
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Acfum onder twee gelijkluidende binnen Leeuwarden
den 6den Augustus 1740.

In het eerst werden die tweemaal 50 gulden aan de
regthebbenden trouw en eerlijk uitbetaald, maar waar-
schijnlijk zal die uitbetaling langzamerhand uitgestor-
ven zijn, en de bovenstaande acte in het vergelelboek
zijn geraakt. Ten minsle in 1829 bestond het Gasthuis
als zoodanig nog, en hadden oude, arme Hallummer
ingezetenen eene kostelooze woning; jaarlijks werden
wel de emolumenten als eeuwige renten , grondpachten
enz, welke bij het Gasthuis behoorden, door den ei-
genaar ingecasseerd, maar, ten minsten de laatste
bewoners van het Gasthuis, zijn van die twee maal 50
Gulden niets gewaar geworden. Vervolgens werd het
Gasthuis als zoodanig opgeheven en in twee gedeelten
verhuurd, en eindelijk is het in het openbaar verkocht,
en ook de emolumenten, grondpachten en eeuwige
renten zijn afzonderlijk en afgescheiden van dat ge-
sticht verkocht, zoodat alles nu in verschillende
handen is geraakt, en alzoo is dat huis, met eene
vrome en liefdadige bedoeling aan het dorp als het wa-
re geschonken, te gelijk met het kapitaal van 3000
gulden voor Hallum verloren geraakt.

Ouder de gestichten, met een liefdadig oogmerk daar-
gcsteld, moet ook het hier bestaande Armehuis gere-
kend v/orden, een gebouw, in 1832 gesticht, en
waarin doorgaans een groot 100, ja somtijds 150 en
meer verarmde ingezetenen, van eiken leeftijd, ver-
pleegd worden. Hieronder echter moet een grool gelai
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kinderen gerekend worden, welke of ouderloos zijn of
die hunnen vader hebben verloren, en voor wie de op-
neming in het Armehuis gewis hoogst weldadig is. Im-
mers deze kinderen worden over het algemeen meer
beschaafd opgevoed, gaan ter kerk, naar de catbegi-
saliën en Ier schooi, en leeren dus kundigheden, wel-
ke eenen gunstigen invloed op hun volgend leven
moeten uitoefenen, terwijl zij dikwijls in de ouderlijke
woning van alle onderrigt zouden verstoken zijn geble-
ven, ja veelal naar ziel en ligchaam verwaarloosd zou-
den geworden zijn.

Een uitnemende maatregel is het geweest, dat men
gezorgd heeft in het Armehuis zulke werkzaamheden
te laten verrigten. waardoor de overige arbeidende
klasse niet benadeeld wordt, hetgeen het geval zoude
geweest zijn, wanneer men de verpleegden vlaswerk
had laten doen, dat in den winter over het algemeen
hier het hoofdwerk is, waardoor niet alleen, hoewel
soms een wat al te karig , loon wordt verdiend, maar
tevens dit groot voordeel oplevert, dan het den ar-
beider goede brandstoffen verschaft.

In het Armehuis is eene touwslagerij in vollen gang;
vervolgens worden er dweilgoed en koedekken gefabri-
ceerd, alsmede matten van varkenshaar, die uiterst doel-
matig en sterk zijn.

Laat ons thans nog eenen blik vestigen op de lotge-
vallen der voornaamste staten, die hier gestaan hebben,
en die de woonplaatsen waren van zoo vele edele en
aanzienlijke geslachten.
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Wij zullen beginnen met Ondersma-stafe, naderhand
Jongstal, vervolgens het Huis van Berouw en dat
thans als het herrezen Ondersma met vernieuwen luis-
ter prijkt.

De stichter van het huis, toen het Jongstal genoemd
werd, was de beroemde Allardt Pieter van Jongstall,
eerste en presiderende raad in het Hof van Friesland,
welke meer dan eens tot gewigtige staatsbetrekkingen
geroepen werd. Toen in 1653 een plegtig gezant-
schap door de algemeene staten naar EngeJand bestemd
werd, wist de stadhouder van Friesland, Graaf Willem
van Nassau, de staten van dit gewest over te halen om
Jongstall tot een der leden te benoemen. Pauîus van de
Perre, wegens Zeeland, benevens Hieronijmus van
Beverningk en Willem Nieuwpoort wegens Holland,
waren zijne ambtgenoten. Met den laatstgenoemden
deed hij tot driemalen toe eene reis naar 's Hage,
om verslag van zaken te doen. Er schijnt echter geene
eensgezindheid onder de gezanten bestaan te hebben,
mogelijk omdat ze, ten aanzien der staatsbelangen,
niet volkomen de zelfde inzigten hadden. Niet lang wa-
ren zij in Engeland, of Jongstall ontving eenen naam-
loozen brief, onderteekend uw ootmoedige dienaar
wiens hand en hert geheel de uwe zijn. Men hield al-
gemeen voor den schrijver van dezen brief, den stadhou-
der zelven, met wien Jongstall briefwisseling hield. Hij
werd daarin gewaarschuwd, zijne mede-afgevaardigden
niet te vertrouwen, en als hij met hen sprak , zeer op
zijne hoede te zijn. Naderhand klaagde hij er zelf
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over, dat sommige zijner mede-afgevaardigden hem ver-
dacht hielden en niet mogten tijden. Dit alles had zij-
nen grond in eenen heimelijken handel ten nadeele van
het huis van Oranje, welks grootheid door Jongslall
ijverig gezocht, door de anderen minder verlangd werd.
Ook verloor hij de gunst van den Protector Cromwel,
die, zoo als men zegt, hem eens , schimpende op zijnen
naam, toegeduwd zoude hebben , die Jong stal is oud
een dief, waarop Jongstall, het antwoord niet schuldig
blijvende, en mede zinspelende op den naam des Pro-
testors, gezegd zoude hebben, die zegt dat Krom wel
is, gelooft dat er Duivel noch Hel is.

De gunst van Cromwel verloren hebbende, liet men
hem zoo veel mogelijk onkundig van eenige geheime
onderhandelingen, zelfs zooverre, dat, terwijl Crom-
wel de uitsluiting van den Prins van Oranje nadrukke-
lijk begeerde, Jongstall echter aan den stadhouder van
Friesland schreef dat zijne belangen wel zouden be-
hartigd worden. Hij bekende naderhand zelf van die
acte van uitsluiting niets gewaar geworden te zijn, voor-
dat zij algemeen bekend geworden was.

Ziende dat hij in Engeland niets meer verrigten kon,
verzocht Jongstall verlof, de plaats van zijn gezantschap
te mogen verlaten, en keerde in October 1654 her-
waarts terug.

Na. dien tijd zonden hem 's lands staten op de vrede-
handeling te Breda, doch ook daar beschuldigde men
hem, hoewel ongegrond, van Oranjegezindheid 1), en

l) Kok, Vaderl. "Woordenboek, pag. 197.
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alsof hij te veel werk maakte om de belangen van het
doorluchtig huis op de vredehandeling te bevorderen.

Sedert dien tijd schijnt Jongslall tot geene verdere
openbare staatsbedrijven gebruikt te zijn geworden, en
schijnt hij zich alleen met huiselijke zaken te hebben
bezig gehouden , terwijl hij ook tevens de belangen van
zijne woonplaats niet uit het oog verloor , zoo als bleek
uit het aanleggen van den trekweg , nadat hij reeds
vroeger, zoo als wij gezien hebben, de dorpstoren met
eene klok mede begiftigd had. Zijn in olieverf geschil-
derd afbeeldsel, alsmede dat zijner vrouw, berust nog
tegenwoordig op Gosîinga-state.

Welk verstandig man hij overigens geweest is, en
hoe bekwaam om de huishouding van den staat te hel-
pen besluren, minder bekwaam was hij om zijne eigene
zaken te behartigen , want hij had de onvoorzigtigheid,
aan den bouw van zijn huis alle zijne schatten te verspil-
len , waarom het dan ook sedert onder den naam van
het Huis van Berouw algemeen bekend geworden is.
Dit huis was kostelijk, prachtig en, voor dien tijd, bij
uitstek smaakvol aangelegd , en stond , met grachten
omringd , midden in het geboomte. Nadat het voltooid
en de stichter gestorven was, wilde niemand het meer
bewonen, omdat het wegens spokerij berucht was.
Toen is het verlaten en eindelijk door den majoor Aijtta
afgebroken. Men zegt, dat de wandelaar, die deze plaats
voorbij gaat, zeer mismoedig zoude worden , en dat
eene neôrslagtige stemming hem geheel zoude over-
meesteren , doch , zoo zij deze eigenschap al eenmaal



25

;nag bezeten hebben, thans behoort zij tot dedingen
die geweest zijn. Tegenwoordig is het een der sierlijk-
ste boerenplaatsen onzer provincie, waarvan het smaak-
vol, wit bepleisterd woonhuis met zijn leijen dak den
reiziger, die Heijúiu verlaten heeft, al aanstonds in het
•oog blinkt.

Vervolgens hebben wij Gerbada-state, later door het
geslacht van Douma , en het laatst door de familie
Sixma bewoond.

Eene dochter van den Grietman Bartold van Douma
en Dodonea Crack, Remk van Douma , huwde met Ulbo
Sixma van Andla, Raadsheer, en, sedert 1721 presi-
dent in den hove van Friesland, en zoo ging, door dit
huwelijk, Douma-state waarschijnlijk in het geslacht van

.S-iima over.
Den laatsten van dien stam, wonende op zijnen ou-

derwetschen burg, hebben sommige nog levende oude
lieden zeer goed gekend, en verhalen nog dat de toen-
malige predikant, Angelus Meinarda , die sedert 1757
hier het woord had verkondigd, op eenen zondag mid-
dag bij den heer Sixma te thee drinken zijnde, door
eene beroerte getroffen , plotseling op zijnen stoei dood
bleef.

Ds. Meinarda was beroemd wegens zijne bedreven
heid in hel springen. Hij bezocht den heer Sixma dik-
wijls , en had dan de gewoonte om den kortsten weg te
nemen. Met eenen polsstok gewapend , achter de pas-
torie uitgaande , door eenige landerijen, sprong hij met
den pols over de Hallumer trekvaart, op eene plaats,
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waar vroeger een zet geweest was , en dus de vaart
eenigzins naauwer was dan thans.

Ook verhalen zij hoe de jagers van den heer Sixma,
geholpen door een groot getal Hallummer ingezetenen ,
eens jagt gemaakt hebben op een hert, waarschijnlijk
uit de een of andere kamp ontvlugt, en met hoe veel
triomf het geschoten dier te huis werd gebragt, en
Sixma zich in voorraad reeds vergastte op een herte-
bout , die echter onder het gebruik zoo taai bevonden
werd , dat hij bijna niet te eten was.

Eene stijfhoofdigheid is oorzaak geweest van de slo-
ping van Douma-state. De heer Sixma, die geene
mannelijke afstammelingen had, verspreidde het gerucht
dat hij wel genegen was zijne state te verkoopen. Op
zekeren dag vervoegt zich ten dien einde bij hem de
heer Plettenberg, die in de Oost-lndiën een groot
fortuin had gemaakt. Men wordt den koop, op eene klei-
nigheid na , eens , doch beide partijen blijven onwrik-
baar op hun stuk slaan. Eindelijk, na veel over en weder
praten, vroeg de Oosterling of hij over die kleinigheid
kon heen stappen , want zoo hij den drempel verlaten
had , hij van den koop niets meer wilde weten. Sixma
bleef onverzettelijk en de koop had geen voortgang.
Den volgenden dag evenwel was Sixma tot andere ge-
dachten gekomen. Hij rijdt naar Leeuwarden, zoekt
Plettenberg op , en geeft hem te kennen , dat zijn slot
thans voor de geboden som te krijgen is. Maar Plet-
tenberg geeft ten antwoord, dat hij bij zijn gezegde van
gisteren bleef, en dat, met zijnen laatsten voetstap
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buiten de deur, de gansche handel vernietigd was. Nu
wordt Sixma toornig en zegt dat zijn huis na zijnen dood
zal afgebroken worden , en dat er geen steen op den
anderen zal overig blijven. Dit vonnis is maar al te wei
nagekomen. Thans is alles in bouwland herschapen,
niets is er van overgebleven , als slechts een fraai ge-
houwen., sleenen leeuw, die met een grimmig gezicht
het wapen van Douma in zijne klaauwen vasthoudt, die
vroeger zeker het voorplein van dat deftige verblijf der
edele bewoners versierde , en thans, als een gedenktee-
ken van het vergankelijke en wisselvallige van aardsche
grootheid en magt, in eenen particulieren tuin onder
eenen lindeboom geplaatst is.

Zoo verloor Hallum eene zijner oudste stalen, die
door hare ligging in zwaar opgaand geboomte, dat door
den naam van Siæma-bosc/i nog in herinnering gebleven
is , omgeven door breede grachten en cingels , veel tot
luister en sieraad van het dorp bijgedragen heeft.

Sijthiema is de woonplaats geweest van een der oud-
ste en beroemdste geslachten van Friesland. Het was
de zelfde familie als het thans nog in wezen zijnde
geslacht van Sijtzama. Doch gedurende de onlusten
tusschen de Schieringers en Vetkoopers waren de on-
derscheidene leden van dit geslacht niet de zelfde partij
toegedaan, en veranderde hij, die eene andere partij aan-
kleefde , zijnen geslachtsnaam, en zoo ontstonden de
Sijthiema's en Sijtzama's. De Sijthiema's hadden hunne
state te Hallum, terwijl de Sijtzama's meer in Wonse-
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radeel en wel in Arum woonachtig waren 1). Het
schijnt mij echter toe dat Sijthiema de oorspronkelijke
stam zal geweest zijn. Mogelijk dat deze scheuring wel
ontstaan is omstreeks 1420, toen, zoo als wij gezien
hebben , Tjalling Sijthiema de partij der Vetkoopers ver-
liet , om een aanhanger te worden der Schieringers.

Reeds in 1307 was Sijthiema-state bewoond door
den grietman Oene Sijthiema 2), terwijl ik u met hare
latere bewoners reeds in kennis heb gebragt.

Dit slot is in 1750 door den raadsheer Sixma, wiens
vrouw, His Maria van Burmania, daarvan eigenaresse
was, afgebroken en vervoerd naar Bozum. Waltha»
state , te Bozum, door den old ritmeester Burmania, de
vader van bovengenoemde His Maria, afgebroken zijn-
de , kwam deze zaak na zijnen dood in proces, met dat
gevolg dat Sixma veroordeeld werd, het afgebroken
slot in zijne vorige situatie te herstellen en op te bou-
wen, en omdat het gesloopte slot Waltha uit ouden Friè-
schen steen was opgetrokken, was hij , zegt men , ver-
pügt, ter bekoming van oude friezen, Sijthiema-state
af te breken. Alleen de poort ontkwam de vernielende
hand des sloopers, en staat daar nog heden, als een-
zame getuige, dat daar eenmaal de state Sijthiema ge-
staan heeft.

Jaijema, omstreeks 1460 bewoond door den edel-

1) Halma, Toneel der vereenigde Nederl.,rD. I , p. 301,
noot.

2) Geogr. Woordenboek, pag. 40.
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man Schelto van Jaijema, bestaat sedert onheugelijke
jaren niet meer , en is thans eene boerenplaats, welke
zich door niets van andere onderscheidt.

Anders is het met het daar tegen over liggend Feitsma,
dat thans ook wel eene boerenplaats is, maar dat zich
door breede grachten , uitgestrekten tuin en boomgaard
en cingels genoegzaam onderscheidt, om te doen zien
dat daar vroeger eene heerenhuizinge gestaan heeft.

In 1600 trouwde Hessel Feitsma met Frau Douma ,
en overleed den 5 Nov. 1605. De laatste van dit ge-
slacht was Bokke van Feitsma, die den 13den Sept.
1633 te Hallum gedoopt is, waar zijne ouders toen
woonden 1). in 1648 werd hij kapitein, in de plaats van
zijnen vader , en stierf den 22 Maart 1657 zonder na-
komelingschap na te laten.

Machlelt van Roorda, op Siersma-slate te Deinum,
wed. van Rioerd Feitsma, in leven Kapitein van eene
Kompagnie te voet, maakte Feitsma-state te Hallum
aan haar zusters jongsten zoon , Julius van Eijsinga, on-
der voorwaarde dat hij den gesïachts-naam van Feitsma
zoude aannemen.

Donia hebben wij gezien, hoe reeds in 1463 in eenen
puinhoop veranderd was door Lieuwe Jellinga.

Deze state was waarschijnlijk reeds vroeger bewoond
door Sasker, eenen zoon van Ritske Cammingha, heer
van het Ameland, die geboren was in 1385 en gestor-

1) Te Water. Verbond der Edelen.
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ven is in 1451 1). Hij had den naam van Jelmera aan-
genomen, naar een, op dat eiland gelegen kasteel Jelme-
m, hetwelk diende tot verdediging tegen de zeeroo-
vers. Deze Sasker noemde zich Donia, naar het land-
goed Donia bij Hallum. Zijn zoon, Romke Jelmera
of Donia, boven vermeld, volgds zijnen grootvader in
de heerlijkheid van het Ameland op, nadat zijn vader
reeds vroeger gestorven was. Hij was gehuwd met
Catharina Adelen, bij welke hij twee dochters had, na-
melijk Hilck en Jetske. Zijnen noodlotligen dood heb-
ben wij vroeger vernomen.

Zijne dochter Hilck, eerst gehuwd met Botte Luinia,
huwde naderhand met Schelto Aebinga, dis te Kam-
pen in ballingschap gestorven is. Het schijnt dat óf de-
ze óf zijn zoon Ruurd op de puinhoopen van het ver-
brande Donia een nieuw slot heeft opgebouwd. Ten
minsten in de aanteekeningen op het geslacht Aebbinga
door Jr. IL Baerdt van Smi/iia, voorkomende in
de Vrije Fries, 1ste deel, pag. 345 , leest men
dat Ruurd Schelles van Aebinga, een kindskind van
Romke Donia, eerst woonde op Donia-state, alwaar
toen een zeer schoon buis stond, geheei uit het water
opgebouwd, met vier torens , elk met eenen vergulden
weerhaan prijkende; verder met verwulfde" kelders, in
welke een rosmolen, om het koren te malen, gevonden
werd. Doch de Dokkurners zouden het in brand hebben
gestoken. Ruurd heeft de overblijfselen dadelijk verder

1) "Fenverda, Wapenboek.
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afgebroken, de steen verkocht, en een gewoon huis în
de plaals gezet, waarin hij onderscheidene jaren ge-
woond heeft.

In 1656 was Donia-State eene boerenplaats, groot
83 pondematen, zijnde toen daarvan eigenaar Schelte
van Aebinga, na dezen zijne dochter Lucia Helena , ver-
volgens haar zoon Tjalling Homme van Camstra , die
haar naliet aan zijne dochter Elisabeth.

Thans is het eene gardeniers-woning, die geene ken-
teekenen draagt van hetgeen zij eertijds was. tj.

Van de eerste bewoners van Offmga-huis of burg —
want hierin onderscheidt zij zich van andere adellijke
gebouwen in Friesland, welke doorgaans staten ge-
noemd worden -— is mij niets met zekerheid bekend.
Het zal mogelijk bewoond geweest zijn door het geslacht
van Offingahuizen , dat reeds voor î 045 in Friesland
onder de edelen bekend was ; onder anderen leest men .
dat Offingahuizen , Roorda en Aijlva buitenlands getrok-
ken zijn , niet alleen om zich in kunsten en wetenschap-
pen te oefenen , maar ook om zich in de krijgskunde
bekwaam te maken. Douvve van Offingahuizen kwam in
1045 meteenige andere Friesche edellieden terug, na-
dat zij in Duitschland keizer Hendrik behulpzaam ge-
weest waren in den oorlog tegen Bohème en Hongarije.
Jucka Offingahuizen en Cijprianus Goslinga hebben om-
streeks 1230, onder Hendrik I , hertog van Braband,
den kruistogt mede gemaakt tegen de ongeloovige en
afvallige Standingers 1).

1) Winsemius, p. 123,124 en 150.
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Meerdere bijzonderheden zijn mij bekend toen Offin-
ga-burg door het geslacht van Aebinga bewoond werd 1).

Nadat Rixt Aebinga, wed. van Pieter Ailva , wiens
grafzerk wij beschouwd hebben , op Offinga kinderloos
gestorven was, verwisselde bovenvermelde Ruurd Schel-
les van Aebinga, de broeder van Rixt, zijne onaan-
zienlijke woning Donia met het deftige Offinga-burg, om
nader bij de kerk te zijn. Hij bouwde naderhand hier
nog eene kamer bij, die daechsfcamer genaamd, met
het voorhuis en den toren.

De opvolger van dezen was zijn zoon Hette van Ae-
binga , ons reeds eenigermate uit zijn gedrag , tijdens
de kerkhervorming, bekend.

Het volgende jaar , nadat hij met verwijtingen over-
laden , uit de vergadering in de Oldehoofdster kerk was
verwijderd geworden , teekende hij in Januarij met an-
deren een vertoog aan Aremberg , om hunne trouw
aan den Koning en hunne gehechtheid aan de oude
Godsdienst te bevestigen. Zelfs staat zijn naam boven
aan de lijst der ondcrteekenaren, en werd hij tot be-
looning voor zijnen ijver ten opzigte van de Spaansche
partij, aan welke hij vele diensten bewezen had, door

2) Ik heb bij de beschrijving van Offinga-burg, on bij de
vermelding van het geslacht Aebïnga, welke cone reeks van
jaren op dat huis gewoond heeft, veel uit de aanteekeningen des
Heevon van Sminia overgenomen. Ook heb ik de meeste ver-
bouwingen, die aan Offinga-burg hebben plaats gehad, vernield,
om te doen zien wolk een groot en sterk huis het voorinaals ge-
Tveest is.
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den Koning tot Grietman over Menaldumadeel aangesteld;
doch hij schijnt met zijne ingezetenen niet goed overweg
gekend te hebben IJ. Ook verloor hij in een proces met
Pieter van Cammingha, zoon van zijnen oom en voogd,
Haijo van Cammingha, de heerlijkheid van het Ameland.
Hij bouwde bij zijn huis te Hallum nog twee keukens,
waarvan eene de blaauwe genoemd werd. Hij was ge-
huwd met Sjouck van Cammingha , en stierf den 4den
Junij 1575 aan eene bezetting in de keel (is smoert in
die keel), welk ongemak hij opgedaan had bij de bele-
gering van de schans te Ooslraahorn. Eerst begraven
in de Bagijne kerk te Leeuwarden, is zijn lijk nader-
hand door de zorg van zijnen zoon Schelte weder op-
gegraven , en te Hallum bijgezet.

Zijneenige zoon Schelte van Aebinga, geboren den
2den April 1557, werd, tot zekere jaren gekomen,
door zijnen vader naar Bourgondië ter school gebragt;
naderhand is hij aan het Hof van den Graaf van Arem-
berg geweest. In 1586 huwde hij met Gerland, dochter
van Schelte van Liauckema. In 1598 werden zij in Hal-
lum uitgepiunderd, en hij gevangen naar Coevorden
gevoerd; spoedig evenwel werd hij losgeîalen.

Ook zij lieten Offinga-burg vrij wat verbouwen. Zij
lieten de poorl bouwen alsmede het langhuis en nader-
hand de zaa! met twee andere kamers. Er was te vo-
ren reeds eene zaal, maar dewijl deze niet uit het
water was opgebouwd, wilde zijn vader Hette, toen

1) Nieuwe Naamlijst der Grietmannen, p, 177.
3
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hij de hier boven gemelde twee keukens had laten ma-
ken , deze ook veranderen , maar daar de timmermans-
baas onderwijl gestorven was, en hij zelf in die onvei-
lige tijden en uit vrees voor de vrijbuiters er niet bij
konde wezen, nam een van de knechten het werk aan
en ondergroef het huis zoodanig, dat het hem op het
lijf zoude gevallen zijn, zoo de werklieden hem voor
het naderend gevaar niet gewaarschuwd hadden. Toen
hebben zij er eenen ringmuurvan negen voeten, uit de
gracht opgemetseld, om gelegd; dan deze met ter tijd in-
waterende , en de groote zwaarte van het andere ge-
gedeelte niet kunnende dragen , begon het uit te zakken
en zoude ingestort zijn, zoodat Schelle genoodzaakt
was, wederom Ie bouwen. Het oude heeft hij laten afbre-
ken en van nieuws uit het zand laten optimmeren. On-
derde eene kamer was eene kelder, ruslende in het mid»
den op eenen pilaar; bij het leggen der fondamenten be-
vond men, dat daar ter plaatse een put geweest was,
met een raam er omgelegd; doch men heide er balken
en sparren in en heeft het in het jaar 1617 verder op-
gebouwd. In het volgende jaar werd de schuur opge»
timmerd; doch deze was niet geheel gereed, toen
Schelte ziek werd, en zich van alle bekommeringen der
wereldsche zaken ontslaan wilde, zoodat hij nergens
van wilde spreken, maar zich alleen met het heil zijner
ziel bezig houden. Omstreeks elf weken ziek geweest
zijnde, is Schelle den 16 October 1618overleden, en in
eenen nieuw gemaakten grafkelder te Hallum begra-
ven. In 1587 was hij, wegens Ferwerderadeel, volmao-t
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ten landsdage. Zijne vrouw Gerland is den 23 October
1632 in 84jarigen ouderdom overleden en mede te Hal-
lum begraven.

Zijn zoon Schelle Scheltes van Aebinga, den 3den
April 1588 geboren, verliet in 1601 zijn vaderland»
woonde •vijfjaren te Keulen daarna, vier en een halfjaar
teDouay,acht maanden te Atrecht, en in Frankrijk en
Italië beide een jaar. In 1613 terug gekomen, huwde
hij den 4den Junij 1615 met Hijlck van Cammingha, die
bij haren oom en moei Ernst van Goslinga en Sjouck
van-Cammingha op Goslinga-slate te Hallum was opge-
voed. Nadat zij vijftien dagen te voren bevallen was ,
stierf zij op den 25 October 1621 en is te Hallum in den
grafkelder op Aebinga-state begraven. Het schijnt dus
dat deze familie, behalve eenen kelder in de kerk, nog
een bijzonderen grafkelder bij hun huis heeft gehad.

Volgens gemelde aanteekeningen op het geslacht van
Aebinga, door den heer van Sminia, zou Schelte met zij-
ne echtgenoot eerst gewoond hebben op Offînga-huis te
Hallum, bij hare moei Sjouck van Cammingha , doch na
den dood van zijne vrouw , zou hij bij zijne moeder op
Aebinga-state te huis gekomen zijn. Hieruit schijnt het
dus of er een Offinga en een Aebinga bestaan heeft. Ik
had vroeger altoos gemeend dat het het zelfde huis
was,maar dat Offinga door zijne latere bewoners, den
naam van Aebinga had aangenomen, te meer, omdat ik
nergens blijken heb gevonden dat er een afzonderlijk
Aebinga bestaan heeft, of het moest dat gebouw zijn ,
dat nog tegenwoordig op de Hoogeburen te Hallum be-
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staat, en alle kenteekenen draagt van een bijzonder ge»
bouw te zijn geweest, en waaraan, voor eenige jaren,
nog een bijzondere groole tuin en stalling verbonden
was. Het grensde aan Offinga, waarvan het door de
gracht gescheiden was.

Schelte hertrouwde den 25 November 1632, toen hij
vier en veertig jaren oud was, met de zeven en twintig
jarige Andriesa Lucia van Bronckhorst, en vestigde
zich, na eerst op Minnema-huis te Leeuwarden, ver-
volgens op Martina-huis te Cornjum gewoond te heb-
ben , met ter woon te Hallum op Aebinga-state. Bij zijn
overlijden in 1666 legateerde hij een altaarkleed aan
den H. Siardus, waaruit men zou kunnen besluiten, dat
hij het R. Catholieke geloof zal omheisd hebben. Bij de
begrafenis van den stadhouder Lodewijk van Nassau, in
1620, geleide hij met Tjaüing Camstra het eerste paard.
Zijn naam en die zijner laatste vrouw vindt men ook op
de kleine klok in den toren , waarbij opmerkenswaardig
is , dat, terwijl hij de overigenamen der edelen alleen
het praedicaat Jr. gevonden wordt, bij hem WelEdl.
vooraf gaat.

Zijne vrouw, Andriesa Lucia van Bronckhorst begif-
tigde de kerkvoogdij met een legaat, om daaruit aan de
Diaconij jaarlijks te betalen eene som van / 100 tot
schadevergoeding van brood en wijn bij het H. Avond-
maal.

Offinga is in 1738 afgebroken door Willem Acmilius
van Unia, Grietman van Collumerland, wiens vrouw Lu-
cia Camstra, volgens eene aanteekening, die ik gevonden
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heb, daarvan eigenaresse zoude geweest zijn. Dit komt
evenwel niet overeen met de nieuwe Naamlijst der
Grietmannen, en ook met Ferwerda's wapenboek, waar-
uit blijkt datWillem Acmilius van Unia gehuwd was met
Lucia Juliana van Sohratenbach.

De poort heeft nog lang bestaan, maar is wegens
bouwvalligheid voor eenigejaren gesloopt, en het ge-
heel in een stuk bouwland veranderd, terwijl de breede
grachten nog aanwezig zijn.

Goslinga is de eenige overgeblevene state in Hallum
welke alle wisselingen van lot, van tijden en bewo-
ners manmoedig verduurd heeft, en die wij wenschen
dat nog lang tot sieraad van Hallum mag blijven bestaan;
want niemand zal het betwijfelen of het uitwendig aan-
zien van Hallum zal veel, zeer veel verliezen, wanneer
Goslinga met hare breede grachten, omzoomd door sta-
tig geboomte, mede eenmaal het lot van al het onder-
maansche ondergaan zal.

Wanneer het gesticht is, is mij onbekend, doch het zal
zeker reeds bestaan hebben voor het jaar 1163, toen den
bekenden Goslinck Goslinga, om zijn geweten voor
eenen beganen moord gerust te stellen, alle zijne be-
zittingen ten beste gaf, ter opbouwing van het klooster
Mariengaarde.

In 1456 woonde hier Goslijnck Goslinga, die in ver-
schil geraakte met het klooster Mariengaarde over den
eigendom van eenige landerijen, welke twist zoo hoog
liep, dat er op zekeren dag eene schermutseling uit
ontstond tusschen Goslinga en zijne knechten met de
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Conversen van Mariengaarde, met dat gevolg, dat hij
eene wonde ontving in zijnen arm, waarin het koud
vuur kwam, en hij binnen weinige dagen aan zijne won-
de overleed. Om zijnen dood te wreken, sloeg zijn Neef
Goslinek Goslinga de jonge, hij eene zekere gelegen-
heid de Rentmeester en twee Conversen van Marien-
gaande dood, hetgeen al weder tot nieuwe onaange-
naamheden zoude aanleiding gegeven hebben, zoo de
Abten van Oldeldooster en Claerkamp niet tusschen bei-
den gekomen waren en het verschil in der minne had-
den geschikt 1).

In 1460 woonde op Goslinga-state Feije of Feicke
van Goslinga, en in 1558 zijn kleinzoon Ernst van Gos-
linga , die op eene ongelukkige wijze zijn dood vond,
toen hij te Leeuwarden, bij de Hoeksterpoort te paard
over de valbrug rijdende, daarmede in het water viel en
verdronk.

Na dezen werd Goslinga bewoond door zijnen zoon
Ernst, weîke gehuwd was met Sjouck van Cammingha'
welke ook als weduwe aldaar gewoond heeft. Deze
Ernst van Goslinga heeft zeker het vroegere huis afge-
broken , of althans laten verbouwen in het jaar 1563,
volgens eenen steen , in den gevel van het tegenwoor-
dige gebouw.

In 1640 werd Goslinga bewoond door Doetje Roor-
da en later door de erven van den Raadsheer Sjuck van
Burmania.

1) Winsemius, p. 263.
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Enkele nog levende Hallunimers hebben op Gosliuga
gekend Jr. Duco Marlena van Burmania , wiens sierlijk
wapenbord vóór de omwenteling van 1795 in de kerk
pleeg te hangen, en thans op Goslinga berustende is.
Het opschrift luidt aldus. De Hoog welgeboren Een Jr.
Duco Martema van Burmania, in leven Generaal ma-
joor bij de Infanterij van den staat der Vereenigde Ne-
derlanden., Colonel van een Regiment te voet, mitsga-
ders Commandeur van het hooge en lage Sas van Gendt,
met de onderhoorige forten van dien. Overleden den
8ste September 1775, in het 63 jaar zijns ouderdoms.

Hij was een barsch, driftig krijgsman, wiens naam
nog door oude lieden , uit de herinnering hunner jeugd,
met een zeker heilig ontzag genoemd wordt. Men ver-
haalt van hem, dat hij eens op eenen winterdag, met de
narreslede over de vlakten naarBirdaard zullende rijden,
zijn paard steigerde en hij het niet vooruit konde krij-
gen. Maar de oude krijgsman , gewoon zijn zin te heb-
ben en zijn wil door te drijven , al moest hij er met wa-
penen kracht aan geven, haalt een paar zware ruiters-
pistolen, laadt die, en zet zich, zoo gewapend, weer
op de slede. Het paard nog al onwillig zijnde, neemt
hij een der pistolen, en schiet het op het paard af.
dat, hierdoor verschrikt, met kogels-snelheid vooruit
schiet, terwijl een tweede op hem gelost schot hem in
eens van zijne koppigheid geneest, en den afstand van
Hallum naar Birdaard in een zeer kort tijdsbestek doet
afleggen. Hij werd in de wandeling Jonker Doeke ge-
naamd.
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Hij was de laatste edelman, die te Hallum geleefd
heeft, en hij sluit dus de rij van al die aanzienlijke man-
nen, met welke ik u voor en na in kennis heb gebragt.
Maar onder het vermelden van al die woelzieke edelen,
die hier geleefd en hunne rol gespeeld hebben, zou ik
bijna den slillen geleerde vergeten hebben, op wiens
geboorte Hallum zich met regt beroemen kan •—• ik be-
doel den geleerden Abraham Steindam, welke in 1664
Professor in de wijsbegeerte werd , en een sieraad van
Frieslands Hoogeschool is geweest.

Ziet daar Hallum, zoo als het eenmaal geweest is,
omgeven door de trotsche kasteelen zijner aanzienlijke
bewoners. Al die grootheid, al die pracht is voorbij ge-
gaan; die aanzienlijke familiën beslaan niet meer en
zijn van het looneel der wereld afgetreden, hunne huizen
gesloopt en verdwenen, en de plaais ter naauwernood
kenbaar, waar zij eenmaal beslaan hebben; niets is er
meer van overig dan slechts de naam, welkeeene flaau-
we herinnering doet nablijven van wat er eenmaal ge-
weest is. Grafgesteenten, welke de namen der afge-
storvenen in duurzaam aandenken tot de nakomeling-
schap moesten overbrengen, zijn meerendeels door den
tijd uitgewischt, ja, zelfs geen menschenleeflijd is nog
voorbij gegaan , of dal marmeren praalgraf, door eene
aanzienlijke familie opgerigt ter eere van hun geslacht,
zou reeds voor altoos vergeten zijn , zoo eene toevallige
omstandigheid de herinnering daaraan niet had opge-
wekt, terwijl de namen der aanzienlijke dooden, die daar
rusten , geheel aan de vergetelheid zijn prijs gegeven.
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Zoo onbestendig, zoo vergankelijk is alles op deze we-
reld! en wij zeggen het Immerzeel na :

Vlottend op verwisselingen,
Drijven de ondermaansche dingen

Langs den snellen tijdstroom af.
Niets heeft vastheid, niets wil duren;
Op de vlugt der jagende uren

Stuift het al' daarheen als kaf.
Maar hoewel Hallum al geene hofslad meer ge-

noemd kan worden , zoo als ten tijde van Sijbrandus van
Mariengaarde; hoewel die aanzienlijke geslachten, die
hier hun verblijf hielden, of uitgestorven of van Hallum
verwijderd zijn, toch kan zij nog tot een der aanzienlijk-
ste dorpen van Friesland gerekend worden. Zij bloeit
tegenwoordig door eenen schoonen veestapel, door
landbouw, vlasteelt en chichorei-fabrieken, en kan zich
over het algemeen in eenen welgestelden boerenstand
en burgerij verheugen, onder welken men menigeen
vindt, die de kunsten en wetenschappen niet onbeoefend
laat, maar zich vooral op wis- en werkluigkunde toelegt,
zoo als vroeger een Sieds Rienks en anderen. De ten-
toonstelling , voor eenige jaren te Leeuwarden gehou-
den , heeft hier openlijk de bewijzen van geleverd.

Ook de edele zang- en toonkunst vindt hier hare be-
oefenaren , getuige hiervan de jaren lang beslaan heb-
bende zang-vereeniging, en de twee, voor korte jaren
opgerigte muziekgezelschappen; de leden van de uang-
vereeniging geven zelfs nu en dan bij zekere gelegen-
heden eenige tooneel-voorstellingen, waarin zij zeer
gelukkig slagen.
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Ook de bevolking te Hallum neemt van jaar tot jaar
toe. Volgens de volkstelling van Februarij 1815 be-
droeg de bevolking van Hallum

853 inwoners van het mannelijke geslacht.
839 inwoners van het vrouwelijke „

te zamen 1694 zielen.
Jan. 1830. 959 inwoners van het mannelijke geslacht.

972 inwoners van het vrouwelijke „
te zamen 1931 zielen.
Jan. 1840.1100 inwoners van het mannelijke geslacht.

1128 inwoners van het vrouwelijke „
te zamen 2228 zielen.
Jan. 1850. 1179 inwoners van het mannelijke geslacht.

1164 inwoners van het vrouwelijke ,,
te zamen 2343 zielen.

Het verschil is dus sedert 1815 eene vermeerdering
van 649 zielen.

Wat de Godsdienstige gezindheden betreft, waren er
in Jan. 1850 Nederl. Hervormden. 2078

Fransch „ . „ 1

Doopsgezinden. . . . . 94
Afgescheidenen. , . . . 168
R. Catholieken. . . . . 2

Te zamen 2343 zielen.

Hallum, Mei !8S0. CANNEGIETËR.



DE FRIES OP DEN WMM BOM.

Roemt, Friso's telgen! op uw beemden .
Op d' erfgrond van uw voorgeslacht,
Aan den roofgier'gen klaauw der vreemden
Zoo vaak ontscheurd door eigen kracht.
Roemt, Friezen! dat de ontembre vloeden
Thans magtloos om uw zoomen woeden,
Omdat der vaadren eedle trots
Eer 's afgronds kraatren kon weerstreven;
Dan ooit hun bodem prijs te geven
Aan 't grimmig buldrend stroomgeklots.

Roemt, Friezen! dat de zilten plassen
Niet meer, als kronklend slang-gebroed;
Door kolken, poelen en moerassen,
Zich schuiflend wringen om uw voet;
Geen zeerot van het barre Noorden,
Geen horden van des Tibers boorden,
Geen gretig vlammend element,
Niets kon die heiî'ge plek ontrukken
Aan 't fier geslacht, dat nog geen bukkeo ,
Maar stuggen moed als eervol kent.
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Geen overmagt van digte drommen
Heeft ooit die sterke zucht ontaard;
Gedwee den Frieschen nek te krommen
Was eeuwig d' echten Fries onwaard.
Natuur zag hij met rijkstirannen,
Zijn erf ten geesel, zamenspannen;
Maar met den Frieschen kop omhoog,
Begon hij 't stoute stuk te wagen,
Van beiden tot den kamp te dagen,
En schonk zijn land een zegeboog!

En zulk een grond, zoo duur ontwrongen ,
Waarop, ten spijt van wrok en haat,
Reeds eeuwen, vrij en onbedwongen,
Zijn sterke stam geworteld staat —
Dien grond, zoo dierbaar door 't verleden,
Zou hij met eerbied niet belreden,
Die zoon, die Friso's eernaam draagt?
Hij zou zich zelv'ten schandvlek doemen,
Zich een verworpen bastaard noemen ,
Die Frieslands ouden roem belaagt ?

"O"

Neen, wie den blaam zich moog verwerven,
Geen spruit van zulk een stamboom, aeen!
Hij mogt tot 's aardrijks pooikring zwerven,
De Fries blijft met zijn bodem één.
Ruk vrij die beiden van elkander,
Vergeefs! hij toont zich vaderlander;
Hij dobbre met zijn ranke kiel,
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En voel1, aan gindsche Oosterstranden ,
Den zongloed op zijn schedel branden!
Hij blijft een Fries met hart en ziel!

Verga wie nog op hem durft smalen!
Hij kent den Frieschen landaard niet
Die in hem, door onzinnig dwalen,
Alleen den koelen plompert ziet.
Zou hij, naar kunslmaat, lijf en leden
Tot waften zwier en zwaai gaan kneden?
Zou hij in 't masker van den schijn
Dat hoog en manlijk voorhoofd tooijen ?
Dien mond tot fijnen glimlach plooijen?
Dan zou een Fries geen Fries meer zijn.

Zie hoe zijn blik zijn erf omvademt,
Ai taant en schaduwt zijn azuur;
Al is de luchtstroom, dien hij ademt,
Des vreemdlings borst te koud en guur ;
AI ziet hij vaak zijn starrenkringen
Door graauwe neevlen stof omringen;
Al dwarlt dáár klamme zeedamp voort:
Toch wordt, met sterk gespierde longen,
Door hem die Friesche lucht bezongen,
Die hem , den forschen Fries, behoort.

Die ïuchstof kleurt zijn vloertapijten,
Dat kunstwerk van zijn vlijmend staal,
Gewrocht door 't grondstuk op te splijten
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Van Neêilands Noorder tempelzaal.
Zij druppelt op zijn naakte heiden,
En droogt zijn bor'Icnd slib en dras,
En kust zijn klei, in 't groen gesluijerd,
Waar 't bonte vee al koestrend luijert,
En drenkt zijn mollig, weeldrig gras.

Zij zweeft en golft door twijg en toppen ,
En rolt en schuift zijn woudstreek door;
Bedauwt en laaft zijn bloesemknoppen,
En lokt zijn tjilpend zangrenkoor.
Zij stroomt hem toe in milden zegen.
Noem dan zijn landerf afgelegen,
Gij, vreemdling! noem hel kaal en vlak,
Toch ziet gij, op zijn gouden dreven,
Zijn atmospheer in d' âamtogt zweven
Die zeegnend vloeit van 't starrendak.

Hoe dierbaar is hem 't goed der vaadren
Dat hij naar Godlijk regt bezit!
Wie wraakt dien koortsgloed, die zijn aadren ,
Bij 't schimpen op dien schat verhit ?
Staar, Neèrland! staar op die landsdouwen,
Waar kunsten schepping wondren bouwen,
Waar stofzand rijken wasdom teelt!
Aanschouw die ruime, gouden velden,
En ga uw stamverwanten melden
Wat schoons den Fries is toegedeeld.
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Maar zou hij ooit uw loofspraak beedien ?
Hij vloekt dien roem als laag en laf'.
Neen, door zijn erfsluk te vereedlen
Dwingt hij des nabuurs eerbied af.
Reeds graaft hij, grijpt met vaste handen
Zijn aardkorst tot in de ingewanden,
Opdat hij 't keurig kunstnet spreidt.
Uit weg en stroomloop zaamgevlochten,
En hij zijn1 kindren kunstgewroehten
Naar echten Frieschen smaak bereidt.

Ziet 't eikgevaarte, dat zich 't leven,
Wijl 't wassend sterkt en statig rijst s

Bij iedren bloeitijd voelt hergeven,
En eens in kracht en eere grijst.
Gelijk zijn donker zwaar gebladert
Het spelend landvolk, dat dáár nadert.
Met stillen eerbied staren doet,
Zóó, Neêrland! zal uw nazaat leeren
Der Friezen kleinood hoog te eeren,
Dat hij met vrije hulde groet.

Komt op dan, Neêrland! weg uw veeten S
Geen Friezenzoon herdenkt ze meer.
Vrij moogt gij hem een stijfkop heeten,
Maar hem, hem strekt die naam tot eer!
Waar1 de oude Friesche leeuw bezweken »
Ware ooit zijn stalen klaauw geweken,
Had niet zijn bloed zoo vaak gegist,
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Bij 't wigt van 't ijzervast gebeente,
Dan hadt gij 't schittrendst keurgesteente,
O Neêrlancl, in uw kroon gemist!

Komt op dan, Bato's heldenscharen!
Kom op dan, kroost van Gelre's stam !
Geen wargeest toch van vi*oeger jaren
Stookt tegen hem meer de oorlogsvlam.
Uw krijgstrofeën en laurieren ,
Uw standaarts , trommen en banieren,
Uw vredegaim, uw leus ten strijd,
't !s al1 uw Frieschen burgren heilig ,
En door hun oude volkslrouw veilig,
Is ook'hun bloed uw regt gewijd.

Op, Neêrland! Op dan, Friesche broedrenl
Door heiige banden zaarn verknocht,
Door d' eendragtskreet van uw gemoedren
Zij 't werkstuk van uw bloei gewrocbt!
Zwaai, tijdgeest, zwaai dan de ijzren vlerken!
Doe uw vernielend' adem werken,
Maar tart nooit dien onbreekbren band !
Wat ooit der eeuwen stof moog zwelgen,
Toch klinkt de lof der Friesche telgen
Dan eeuwig door heel Nederland .'

Dragten, H. C. VAN DORSTEN.
13 Oct. 1851.



RKNI6S FKIESCHE SPREEKWHZEif W
«MOORDEN,

VERZAMELD EN ÖPGETEEKEND DOOK

W. BE WENDT,
in leven Schoolmeester te Tornaard.

UITGEGEVEN EN OPGEHELDERD DOOE

R. POSTHUMUS.

In korte gezegden en kernachtige spreuken, ont-
leend uit het algemeene, dagelijksohe leven , of uit bij-
zondere voorvallen en handelingen, drukten onze voor-
ouders hunne wijsheid uit, en deze gingen zoo over van
geslachte tot geslachte. Zij deden dit op die wijze , om-
dat zulks het meeste overeenkwam met den graad hun-
ner ontwikkeling. Zij waren minder geschikt voor lang
gerekte vertoogen en fijn gesponnene redeneringen dan
wij. Doch met zich dus korter uit te drukken, drukten
zij zich te gelijk ook krachtiger uit. Hunne spreekwij-
zen zijn daarom ook nagelen, die diep is ôen geest
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dringen en hem prikkelen ; hunne spreekwoorden zijn
dus ook heilige, en, wel verstaan en toegepast, ware
woorden. Zij moeien heiliger zijn voor ons , omdat het
de gedachten zijn onzer voorgeslachten , in onze moe-
dertaal gevormd en tot ons gekomen.

Ik dacht daarom geen overtollig en onaangenaam
werk te verrigten met de uitgave dezer spreekwijzen
en spreekwoorden , door wijlen mijnen vriend, op mijn
verzoek, opgeschreven. Voor mijn hart was-dit althans
niet onaangenaam , als eene erkentenis van en herinne-
ring aan eenen waardigen vriend. Voor het overige
moeten de lezers zelven oordeeîen. Hcigeen ik, behalve
de ophelderingen, bij het werk mijns vriends voeg, zal
ik met P teekenen. Ter zake!

Jae malle uut de wisse oenderháden lourde. Zij moe-
ten geheel en in alle opzigten onderhouden worden en
uit dat onderhoud leven. Zoo zegt men ook: uut de
wisse lihje , uit zijn geld of kapitaal leven ; van den hoo-
gen boom teren , of van den grooten hoop, de grutte
bult. Wisse is bij Kiliaan teen, om grootere of kleinere
stukken hout mede zamen te binden; van daar wisse-
kouts, zarnen gebondene , grootere, stukken brandhout,
bundels brandhout. Misschien kan ons ivisse hier in den
zin van een hoop, een stapel, brandhout genomen wor-
den , dat eindelijk vernietigd wordt met er bestendig
stukken ter verbranding af te nemen. Eene verklaring ,
die althans met den zin dezer spreekwijze voldoende
strookt. Of anders zoude men hier ook aan het oud-
Duitsche weised, wisod, geschenken, gaven, bruilofts-
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kraam-geschenken, gaven aan de geestelijken , bij be-
grafenissen , kunnen denken. Hoe men het ook ver-
klaren moge, het blijft altijd een ongelukkig leven ,
als men uit de wisse leeft, of onderhouden wordt, omdat
het zoo afhankelijk en zoo weinig op den duur is. Al-
leen uit eigen arbeid kan men gelukkig leven.

It hm op in de kou dea. Als de man sterft, is zijn
goed verleerd. Als het bij een onbedachtzaam leven ,
waarin men meer dan zijne inkomsten verteert, toeval-
lig waar wordt: het hooi verteerd en de koe dood , is
het altijd nog beter, dan'dat men met onbetaalbare schuF-
den in het graf komt.

Hij kin doeke, noch swimme. Hij weet noch vun
duiken, buigen, noch van zwemmen. Bij kan zich ner-
gens naar schikken, is tot alles onbekwaam. Hij past
niet in de maatschappij.

Hij is ta reapá-ein. Hij is er uit,heeft alles verloren.
Dit zeggen is ontleend van hen, die roop , of touw van
stroo, om er het dakstroo op de boereschuren mede
vast te zetten , draaijen, en nu , al draaijende, aan het
einde van hun end roop , daar het slroo verdraaid is ,
gekomen zijn.

It is boeter oon de galge. Het is onnut, verloren,
werk en verspilde moeite. Naar mijne gissing, ziet de-
ze spreekwijze op de wipgalgen , die in vroegere lijden
in gebruik waren. Men bond dan den veroordeelde aan
een dvvarspaal, vastgemaakt aan een, die regt in den
grond stond, zoodat de eerste daaraan wippen, of draai-
jen kon. En hieraan werd hij dan, ook wel in een vuur,
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op en neder gewipt, totdat de dood er op volgde. Zul-
ke galgen moesten wel eens gesmeerd worden , terwijl
dit op onze staande galgen niet toepasselijk is. Dit met
boter te doen , was nutteloos en verkwisting. Mogten
galg en guillotine eerlang tot de dingen, die geweest
zijn , gerekend worden, de maatschappij zoude er niet
bij verliezen.

Is U nou eart, it sil wol foer wurde. Werpt men het
mi als iets verachtelijks en nietswaardigs weg , men zal
het wel eens weder opzoeken en op prijs leeren stellen.
Dit spreekwoord wordt van hen gezegd, die zich door
misbruik en verkwisting in zulke armoedige omstandig-
heden brengen, dat zij datgene, wat zij vroeger, als
ware het beestevoeder, niet aan hunne lippen wilden
brengen , nu wel gaarne zouden willen eten. Eart,
oafeart, is het slroo, dat men des winters onder de
beesten weg haalt, nadat deze het eetbare er van ge-
bruikt hebben, om het op den mesthoop te brengen.
Earte, of oafearte, is, dat stroo er onder weg te halen,
zoo als to ort in het Schofsch gebruikt wordt, terwijl
dit tevens wegwerpen in het algemeen beteekent. Orf is
in het Neder-Saksisch zoo als orts in het Engelsch
iets, dat geene waarde heeft en weggeworpen wordt.
Die het kleine niet eert, is het groote niet weerd. Dit
spreekwoord is in onzen tijd met nadruk een waar
woord.

Sa scheper, sa hoen. De hond is als de schaapher-
der. De herder maakt den hond aan hem zelven gelijk,
hetzij ten goede, hetzij ten kwade. Menschen vormen
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menschen , met welke zij in betrekking en aanraking
zijn. Leden van een gezelschap leeren het goede en
kwade van elkander; de mindere neemt dit van den
meerderen over. Hoeveel hangt er in onze vorming
van de handen af, waarin wij vallen ! Scheper is een
met het Duitsche schäfer, de man, de leidsman, van do
schapen. Dit spreekwoord is dus genomen uit het vroe-
gere herdersleven onzer vaderen in de heidestreken
van Friesland, Drenthe en Overijssel, waar wij er nog
overblijfsels van zien.

Hij MM mei de hoennen yn it bosk. Hij spreekt, zoo
als zij het gaarne hooren,met wie hij omgaat. Hij zoekt
hen , eer- of voordeelshalve , te behagen , is een vleijer.
Aan zoodanige verfoeijelijke wezens onder ons geslacht
heeft het nooit ontbroken en ontbreekt het ons tegen-
woordig even weinig als vroeger. Hoennen yn it bosk
zijn, óf eigenlijke wilde honden , die hier vroeger in de
wijd uitgestrekte bosschen waren , öf, om de onder-
linge overeenkomst, wolven. Het Nederlandsche spreek-
woord, aan het onze in zin gelijk, is toch : huilen met
de wolven in het woud.

Hij grynt oer de folie troach. Hij is een ontevreden
en afgunstig mensch, te midden van den overvloed. Hij
gelijkt de varkens, die nog knorren, terwijl de volle
bak, troach, voor hen staat, en dien ook wel omstooten.
Het geluk vinden wij in ons, nooit buiten ons; en het
is niet zoo ongelijk onder ons menschen verdeeld, als
die onvergenoegden klagen, of grinen.

Matten is in strange keer. Moeten, gedwongen wor-
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den, strijdt tegen onze vrije natuur. Wat de mensch ge-
dwongen doet, of ontbeert, is hem onaangenaam ; wat
hij gewillig en uit eigene keuze verrigt, of iijdt, is hem
ligt en zacht. En echter zijn er zoovele menschen, die
het zooverre door losheid en andere verkeerdheden Ia-
ten komen, dat zij zich aan dien gestrengen heer , mat-
ten, moeten onderwerpen. Misschien is in matten eene
speling met woorden—matten, moeten, en maften,
eigennaam, worden toch in het Friesch op eene gelijke
wijze uitgesproken. Matten is twanch in twanch is
mooi is een soortgelijk spreekwoord, in scherts van hen
gezegd, die zich zeiven dwang aandoen, b.v. door naau-
we en strak om het ligchaatn sluitende kleederen te
dragen, als dit de mode is. Onze voorouders droegen
toch ruimere kleederen. Twanch is in het Friesch én
dwang én mooi, in den zin vooral van fraai gekleed,
uitgedost.

Hij het de rotten yn de doos. Hij heeft zijn goed ver-
loren, hij is er uit. De ratten hebben datgene opgevre-
ten en vernield, wal hij aan papier van geldswaarde in
zijne doos had, zoodat hij alleen eene ledige doos over-
hield. Misschien is hier wederom eene woordspeling
met rotten, ratten, en rotteljen, ratelen. Ledige vaten
brommen meest. Ook zegt men nog wel in het Friesch
in âderoilel-doos, eene oude, nietswaardige, ratelende
doos.

It is nog in wa wit ? Het is nog een, wie weet,
wat het is, of worden zal? Het is nog geheel onzeker
en onbekend, hoe het zal uitvallen, of worden. Hoe-
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vele zulkewa witten? zijn erin ons menschelijk leven,
van zijn begin tot zijn einde! Ir is mar ien Witter, er
is alleen een, die het weet, en dat is God. Hij wete het
dan!

Hij is sa sljuucht as in stoter. Hij is een groote gek,
gedraagt zich zeer zot. In het Friesch beteckent sljuuckt,
slecht, onder anderen ook, eenvoudig, onnoozel, gek,
in sljuucht minske is een gek mensch; en sljuucht is te
gelijk vlak, effen, zoo als in sljuuchte wei, een eiï'ene
weg. Van hier de speling met de beteekenissen van dit
woord in dit gezegde. Stoter is eene oude Friesche munt,
die de waarde van 2Va tegenwoordige stuivers had; de
helft daarvan heette een braspenning. Bij het ontstaan
van dit gezegde zullen de stoters wel reeds zeer afge-
bruikt en effen geweest zijn.

Rij het de iseren sylbœge oon. Hij is getrouwd, en
wel zoo, dat hij altijd van den vroegen morgen tot den
laten avond zwaar moet weiken, zonder een stap voor-
uit te komen. Sylbœgen zijn uit touw gevlochtene, min
of meer breede stroken van zoodanig werk, aan de beide
einden aan elkander vastgemaakt. Men doet deze de
ploegende sn in anderen trek-arbeid bezige paarden aan,
zoodat zij hun voor de borst en op het schoft liggen , op-
dat zij er zoo, door middel van strengen, zwaarder
touw, met de Sylbœge en Silen vereenigd, aan trekken.
Een, Sylbwge van ijzer zal mogelijk een symbool, of
zinnebeeld, van heere- of trek- en spandiensten uit de
tijden der lijfeigenschap zijn, zoo als er toen ook koeijen
van ijzer bij de heeren, welke op zooveel melk of bo-
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ter, jaarlijks, van hunne onderhoorigen aanspraak had-
den, gevonden werden. Wat wij nu met geschriften
doen, deed men toen met'zoodanige symbolen , of zin-
nebeelden.

Hij het de silen oppe hakken nimd. Hij is doorgegaan,
en met de noorder-zon verdwenen, even als het paard ,
dat op den loop gaat en hetwelk , ingespannen zijnde,
door de silen, de stukken hout, aan welke de strengen
vast zijn, tegen de hielen geslagen wordt. Hij is een
verdwenen bankeroetier, zijn wissel- en betaalbank is
verbroken en vernield.

De krœbe hinget heuch, bij ons heech. Hij geeft aan
zijne dienstboden eene schrale tafel, een slechten kost.
Hij is een gierigaard. Krœbe, kribbe, waaruit schapen,
koeijen en paarden,in het land, hok en op den stal, eten.
Hoe hooger die geplaatst is, hoe minder eten de beesten
kunnen krijgen. Heuch.en heech zijn dialekt-verschillen
in het Friesch; heuch is meer in het zuiden, heech in het
noorden onzer provincie te huis.

In wyld hynser is nin fjild te wegerjen. Een wild
paard kan men geen veld weigeren, maar men moet het
uit den weg gaan en ruimte geven. Doldriftige menschen
in hunne razernij te willen tegenstaan, is de dolheid
zelve. Voor hen in hunne woede te wijken en hen zoo
te laten uitrazen is verstand. Het hollend paard blijft
eindelijk, afgeloopen, van zelf stil staan; de drift ver-
nietigt zoo ook zich zelve.

Ade hoerren /croeppe licht oender de preekstoel. Oude
hoeren kruipen vlak onder (zeer nabij) den predikstoel.
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Jong een losbol, oud een fijmelaar en schijnvrome kwe-
zel. Wij menschen vallen zoo ligt van het eene uiterste
in het andere! Alleen maat houdt staat.

Ir is modder oonne kloet Zij zijn rijk, van de gegoe-
de ouders van een meisje, of jong man, in het stuk van
vrijerij gesproken. Dit zeggen is aan de binnenlandsche
scheepvaart ontleend, waarin het schip, als men niet
zeilen of met een paard getrokken kan worden, met een
Moet, langen stok, van boven met eene jelt, een dwars-
houtje, en van onderen met ijzer voorzien, wordt voort-
geschoven. Is men nu in eene modderige vaart, dan
blijft van dien vetten modder aan de kloet hangen. Van*
daar dit zeggen.

As de kat uut is, is de boarre sels. Als de kat uit is,
is de kater zelf. Dit zal zooveel willen zeggen, als ,
wanneer de kinderen meerderjarig zijn, mogen zij eerst
medepraten, voor dien tijd is hun dit niet geoorloofd.
Kat, het vrouwelijke van hater, de gemeenslachtige
naam van het dierensoort, katten, beteekent in zijn ver-
kleinenden vorm, katje, ook het pluis, de wol, aan de
zaadhuisjes van sommige boomen; ook zijn katjes, mof-
jes zonder vingerlingen voor kleine kinderen, mis-
schien , omdat zij eerst van kattevel gemaakt waren; de
moeder zegt ook wel tegen haar kind uit vleijerij en lief-
kozing: katje! myn katje! Kattesturten zijn zekere bloe-
men, op een kattestaart gelijkende. Mogelijk, dat kat
in ons spreekwoord wel eene speling is op die wol aan
de zaadhuisjes dier boomen, ook misschien wel poes-
hen, poeskjes, van poes, kattennaam, geheeten, oin er
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dei) vlasbaard aan de kin der jongelingen, als een tee-
ken hunner meerderjarigheid, mede aan te duiden. Als
die baard uitgekomen is, is boarre, kater, sels, zijns
zelfs, zelfstandig, mondig. Boarre is in oorsprong een
met beer, beer. Sels komt dan hier in de voor mij meer
ongewone beteekenis van zelfstandig, meerderjarig,
voor. Weet iemand eene betere verklaring van dit
spreekwoord , mij zal dit aangenaam zijn ; ik gaf. wat ik
op dit oogenblik had. Bekend is het, welke groote rol
het kaltegeslacht in ons voorvaderlijk bijgeloof speelde,
en nog in het neidensch-chn'slelijk bijgeloof van zeer
velen onzer tijdgenooten speelt.

Hij is sa wolfcom as de kat ynne molkenheamer. Hij
is zoo welkom als de kat in de kamer eener boerenhui-
zing, waar de melk gebragt en in iinen, vaten, of ton-
nen, gegoten wordt, om molken, geronnen, of ge-
stremde , melk te worden, geschikt voor het karnen.
Hoe welkom de diefachtige kat in de kamer, waar melk
en boter staal, is , valt duidelijk genoeg in het oog, om
er niets meer van te zeggen. Zoo is nu ook het geval
met die onbeschaamde nienschen, welke zich bij elk-
een, ongeroepen, indringen, met welke oogmerken dit
ook geschiede.

Hij jouwt schep in lep toer. Hij geeft schup en spade
weder terug. Hij is rijk getrouwd, zoodat hij nu, ge-
heel zonder zorgen, leven kan. Schepen lep zijnde
voornaamste werktuigen, waardoor de arbeider op
het land aan het brood komt. Schep in lep weijaan
wordt ook gebruikt en gezegd van hen, die zich van
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die noodwendige werktuigen ontdoen uit luiheid, oi'
verkwisting.

Hij is sa luik as in toer. P. Hij is zoo geweldig ra-
zend als een tor, die, vliegende, een sterk gesnor maakt.
Ook zegt men wel: hij is sa nidich as in spin, hij is
zoo boos als een spin. Toer, tor, was in den heidenschen
tijd onzer vaderen een , aan T/wrr, den dondergod, ge-
heiligd insekt. Mogelijk is zelfs de naam Thôrr met toer
verwant. De beteekenis van toer is toch misschien gon-
zend, snorrend (versta er onder dier). Na de invoe-
ring van het christendom, hier te lande, poogden de
geestelijken alles, wat de heidenen als goddelijk en hei-
lig vereerden, eene slechte en onheilige beteekenis te
geven. Hunne goden en godinnen herschiepen zij in dui-
velen en duivelinnen, hunne heilige en vereerde dieren
veranderden zij in onreine en schadelijke. Zoo ging het
met het paard, het zwijn , en zoo zal het ook met de tor
gegaan zijn. In een woord, al het heidensche zocht
men zoo te verchristelijken, of niet het christendom dier
dagen in overeenstemming te brengen. Aldus is het ook
gegaan met den hamer van den dondergod, welken het
heidendom in zijne eenvoudigheid, wegens het geluid
des donders, aan Thôrr toeschreef. Men herschiep het
woord hammer, hamer, in een vloek, nog overig in de
uitdrukkingen: wat hammer! wat hammer noch ta!
wat hammerslach l

Bankrotspoot. P. Bankeroetspot, zoo noemde men
bij de invoering van het theedrinken onder ons den
thee- of trekpot. De overdreven aanhangers der oude ge-
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bruiken, zoo als bier- en soepe, karnemelk, drinkers,
beschouwden de theedrinkers als erge verkwisters, die
spoedig bankeroet moesten gaan. Hoe gelijk blijven
zich in zulke opzichten de mensehen!

In hette-lcrode. Een kruiwagen naar de hel. Zoo
noemde men de chaisen , toen die hier in gebruik kwa-
men , ook al uit te verregaande verkleefdheid aan de
toen gebruikelijke wagens en wagentjes.

Ik haw sa folie heeren te nigen, sei de pod, in hij slet
oender de eide. P. Ik moet mij voor zoovele heeren bui-
gen, zeide de pad, en hij zat onder de egge. Zich zoo
te moeten buigen voor menschen, omdat men het zelf
zoekt en wil, is even gevaarlijk als laag. De mensch
gaat regt op en kruipt niet als eene padde.

Biste sekstich? P. Zijt gij zestig (jaar oud)?Zijt gij
gek ? Leutert het u ? Hapert het u aan het verstand ?
Vijftig jaar is de hoogste onder de tien trappen des ou-
derdoms. Die dus zestig jaar is, of op den zesden trap
staat, is aan het dalen en afnemen. Vandaar het vragen :
zijt gij zestig? Onze voorouders schreven veel kracht
toe aan zekere getallen. Zoo was, gelijk bekend is, bij
hen het drieën zestigste levensjaar het moordjaar, it
moardjier, waarin de mensch bijna zeker sterven mopst.

Trije, drie, was onder hen een bijzonder gewigtig
en heilig getal. Alle goede dingen bestanne yn trije;
tri/e is scMppers-rjuucht, enz. Alle goede dingen be-
staan in drie; drie is schippers-regt. Zij vonden die ge-
tallen door bijtelling, aftrekking en vermenigvuldiging,
bij en van zulke heilige getallen. Deze hunne vereering
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van en vreeze voor die getallen , daar vreeze en veree-
ring handin hand gaan,hongen zamen met hunne veree-
ring van zon, maan en sterren, en het verband, waarin
deze hemelligcbamen met onze aarde, en hetgene daar-
op groeit en leeft, staan. Dit verband, en de daaruit ont-
staande invloeden der sterren met en op onze aarde,
stelden zij zich natuurlijke op eene zeer kinderachtige
wijze voor. De mensch denkt zich toch noodwendig de
natuur, zoo als hij zkh zelven denkt en voorstelt. An-
dere oorzaken, zoo als de invoering des christendoros
onder meerdere, gaven aan dit bijgeloof nieuw voedsel
en hielden het levendig. Het ware te wenschen, dat het
in onze dagen geheel ware uitgestorven!

Allemans freun is allemans gik. Ieders vriend is ie-
ders gek, en verdient dit te wezen, omdat hij zijne ei-
gene zelfstandigheid aan die van anderen opoffert en zoo
zich zelven in anderen laat verloren gaan. „Wee u, wan-
neer alle menschen wel van u spreken!"

Dij H net oors wol, dij H net oors sil. Die niet anders
wil, die niet anders zal. Die zich zelven in het ongeluk
stort, verdient, behoort, er in te liggen. De mensch
moet het zich getroosten, dat hij maait, wat hij zaait.
In hel v/oorà^sillen, zullen , ligt dus hier de beteekenis
van moeten, behooren, in een zedelijken zin, omdat
wollen, willen, het werk van des menschen eigene keu-
ze, als oorzaak, voorafgaat.

Uus frijheit, dij wurket uus freuchde of uus Iijen.
Broek har goed, o minske! om 't goed hjir te krijen.



TE EARMWOAD.

Lijtse Metten ,
Fen 'e Kletten,

Siet ris to Earnewoad by 't fjoer,
Ondre'n snapke',
In en grapke,

Want der mogt er bjuester oer.
Soeüe in rase,
Pogche in blasé

Koe er aek ordintlyk mei;
In ris ruwkers,
Krekt as duwkers,

Roon te jaan, die'm nimnien nei.
,i§k;ipper Sweitse
In boer Reitse

Preauwenmei him, 'tpijpkeijn brân;
Baas traktearre,
Want te gearre

Hienn' s' him ijn 'ë slijde hân.
Un 'e slijde ?
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In net rijde?
Nou , den wie'r al aardig fearn ;

Wel Baas Metten,
Jue, hoe deriten ,

Koe net op 'e redens stean,
Lijkwols hinge
't Sonnerlinge

Keareltsje dereed erop;
In hy 1'erge ,
Dage in terge

Elk te rijden mvt, dy prop.
Nimraen doarste
Hier de foarste

Waezze , want min koe him net;
„ Nou " sei Metten,
Wer by setten,

„ Wa nou mar keraasje het."
Onder 't swetsen,
Kaam baas Felsen

't Herbergje ijn in naam de reed
Fen 'e moërre,
In it doërre

Nin vijf teî, oaf, by de fleet,
Helle Meiten
Fen sijn sellen

Op in fen sijn prijsentol,
Wijlst dat Sweitse
In boer Reitse

Momplen:,, Nou hy is en bol..
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„Dat komt Felsen,
„('t Is nin swetsen,)

,, Fen baas Metten, djoer te stean ?
„ Dy heal rijder
„ Pakt de snijder,

„ 't Komt net oan sijn koade klean."
„ Hoarris , Metten !
,,'k Ha besîetten,

,, 'k Wol dy en trygone jaan,''
AndVe Fetsen ,
„ 't Wier mar swetsen/

„|'k Fiel wol, 'k kin 't dy dogs net dwaan."
„Nou, wat wonder,
„ Om 'é donder

,. Net," sei baas, by heeg in breed;
„ Mei wat pjuekken
„ Op mijn wjuekken

„ Haw ik en heal rijder beet."
Mar trog 't bidden,
In 't ijn 't midden

Kommen fen it seîschip, sei
Baas, premantig,
în pekantig:

,. 'k Haw er oars nin earen nei;
„ Want sa'n giestens ,
„ By dy driestens,

„Mei wol ris wat lecrjild jaan;
„ Mar it spijt dy;
„ Nou 'k forwijt dy
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„ 't Met, kom oan, 'k si! 't den mar dwaan."
Fetsen helle,
In betelle

En trygone , in baas zei: „ Kom ,
„Ale Feller!
„ Beanne uwt v/elier ,

„ In \vy bringe 's luftig om."
In jae likten ,
In jae pikten

't Graanlsje, as oaf se wiern' te bier,
Sonder raesten ,
Ta , ten laesien ,

Baas sijn prijs forsnobhe wier.
"l Selscip* scaaüe ;
In min praatte

Oer sijn rijden , oad in jong ;
Mar wat eagen ,
Doe se seagen,

Dat baas ijn "e slijde gong.
„ Un 'e slijde ?
„ In net rijde ,"

Grouwde Fetsen „ hoe komt dat ?"
„ Wel," sei Metten ,
„ Need brekt wetten ;

„ Bijn ik me op , ik lal op 't gat."

Dal joeg drokte;
Fetsen (lokte

Heïslijk, in it selscip sei :

„Wel, dat poarke ,
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„ Fen en scroarke.
., Het uws kuld ; 't rooit nearne nei."

Mar baas Metten,
Fen 'e Kletter),

Sei : „Wy binne svviet in fol:
„ 't Wier mar 'n grapke ,
„ Om in snapke ;

.. 't Smakkeuws swiet, bekomni 't uws wol!"

W. D. JONG. JACOBS/,

BLADVULLING.

A.

Hier moei een Raadslid zijn V

B.

*k Heb daarvan hooren praten —
Wie heeft de meeste pondematen ?

Ach, Ja! vaak gaan, in 't vaderland.
De pondematen vóór verstand,



LE VENSBIJZOND ERHEDEN

VAN

OBE SISKES BÂNGMA.

Evenzeer als het den oudheidkenner en geschiedkun-
dige leed doet, dat zoo vele gedenkstukken van vroege-
ren tijd verloren gaan, moet ieder, die op beschaving
eenigen prijs stelt, het betreuren, dat de levensgeschie-
denis van zoo menig beroemd persoon, voor een groot
deel, in 't duister ligt.

De overtuiging hiervan heeft mij aangespoord, om
berigten te verzamelen, betreffende bovengenoemden
wiskundige, die als knaap onopgemerkt in deze stre-
ken opgroeide , daarna eene verbazende ontwikkeling
van den geest aan den dag legde en eindelijk een niet
gewonen roem verwierf door zijne diepe kennis en nuf-
tige werkzaamheid.

Mogten deze levensbijzonderheden voorshands den
lezer van den Frîeschen Volks-almanak niet onwelkom
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zijn en tevens strekken om eene meer volledige levens-
beschrijving van eene bevoegde hand uit te lokken.

Obe Sikkes Bangma zag het eerste levenslicht te
Pingjum, in Wonseradeel, den 30 Mei î 768. Zijne
ouders , Sikke Obes Bangma en Trijntje Jans, oefenden
destijds het boerenbedrijf uit op de zathe genaamd Bui-
tendijk, thans bewoond door den landbouwer Jan Mal-
tha. 't Waren eenvoudige , goede lieden , die niet ruim
met tijdelijke goederen waren gezegend en alzoo niet
zonder zorge in de behoeften van hunne vijf kinderen ,
twee zoons en drie dochters, konden voorzien.

Eenige jaren later veranderden de ouders hunne
woonplaats met Wons, waar zij hunnen Obe het eerste
onderwijs deden toekomen.

Sijbe Jeîgers Rynguis , een man van eene zeer be-
perkte kennis en weinig geschikt voor zijn post, was
er destijds schoolmeester en tevens verwer en glazen-
maker 1).

öbe oefende zich zoo goed, dat hij binnen kor-
ten tijd , volgens toenmalig gebruik, brieven , couran-
ten enz, lezen moest, waarin hij aldra zijnen meester
overtrof. Althans een zijner schoolmakkers, aldaar,
thans nog in leven , verhaalt, dat, „ toen Bangma de

1) Deze Kynguis had een treffend uiteinde. Tusschen zekeren
voor- en namiddag-schooltijd liet hij , 't zij door zelfmoord,
't zij door cenig plotseling toeval, in do school liet leven. Zij-
ne leerlingen vonden hem daar. 't Volk zeitle: ,,Master wie
oan' ê duvel verkoft,"
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moeijelijkste brieven etc. te gemakkelijk werden , Trijn-
tjemoei, op meesters verzoek, oude koop-acten en
huureeduls te voorschijn haalde , waarvan eene menigte
stadshuiswoorden Rynguis te moeijelijk waren, maar die
Obe zoo lang bekeek en bepeinsde, dat hij er de be-
teekenis van vatten kon."

Door 's meesters strenge tucht en de huiselijke op-
voeding , die niet berekend was voor zijne behoeften ,
werd de knaap gaande weg meer stil en afgetrokken.
Daardoor was hij menigwerf onder zijne medeleerlin-
gen een voorwerp van bespotting, soms van baldadigen
moedwil, zoo zelfs, dat hij demoedig in tranen weg-
smolt. Men noemde hem dan ook vrij algemeen de
schreijende Obe.

De dood zijns vaders verhoogde nog zijnen treuri-
gen toestand.

Bekrompene omstandigheden noodzaakten hem ver-
volgens , om ais tweede boerenknecht (lytsfeint) te
dienen. 'Bij zekeren Douwe Klazes Westra , te Achlum,
vond hij daartoe gelegenheid.

Westra , hoe regtschapen ook, was van een te drif-
tigen aard en zijn nieuwe knecht te ongeschikt voor
den landbouw , om dezen hierin met goed gevolg te
kunnen opleiden, 't Scheen dat Obe, wanneer hij
werken moest, gelijk het spreekwoord zegt, „een
slag van den molen had gehad." Kortom, Westra kon
niets met hem worden en ontsloeg hem uit zijne dienst.

Gelukkig voor den verlegen jongen , dat zijn broe-
der, Jan Sikkes Bangma , landbouwer op Cammingha-
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state, te Arum, zich zijner aantrok en hem bij zich in
huis nam.

Aldaar komende was hij nog altoos even neèrsîagtig,
ingetogen en zonderling. Zijne houding, zijn gang, zij-
ne gebaarden, geheel zijn uiterlijke was zoo terugstoo-
fend als raadselachtig. Men kende hem werkelijk niet
anders dan onder den naam van (kealwize) halfwijze Obe.

Meermalen zuchtte de moeder: „Wat zal er nog van
Obe worden."

Maar de kiem, die tot nu toe verhinderd was om
zich te kunnen ontwikkelen, vond, gelukkig, geen ver-
deren tegenstand.

jan Sikkes Bangma toch was een verstandig man.
Hij bezat een fijnen geest van opmerking, was bezadigd
en gezellig van aard en droeg onzen Obe eene regt broe-
derlijke liefde toe.

Ras ontdekte hij een grooten leerlust bij zijn broe-
der, en liet hem school gaan bij den onderwijzer en
dorpregter ü. Holder, een voor zijnen tijd zeer verdien-
stelijk leermeester. Met onvermoeiden ijver oelende de
jonge Bangma zich voortaan in verschillende vakken
van wetenschap, met name in de wis- en natuurkunde.

Holder kon zich niet genoeg verwonderen over zijne
schielijke vorderingen. Zijne betuigingen: „ er zal nog
eens een groot man van hem worden ,"—•„ ikweet niet
meer wat hij al weet! " en soortgelijke gaven zulks ge-
noegzaam te kennen.

Bewonderenswaardig was dan ook de inspanning,
die zijn kweekeling aan den dag legde. Des zomers had



T l

deze op Cammingha-state de zoogenaamde bovenste koe-
stal tot zijn studeer-vertrek. Hij vergat daar dikwerf
spijs en drank, zoodat zijne behuwdzuster hem meerma-
len de morgen- en avondspijs, ja zelfs het middagmaal,
moest opdringen. Dikwijls zat hij, buiten weten van zij-
ne huisgenooten, tot diep in den nacht op zijnen stal te
studeren; het werkvolk, dat 's morgens te 4 ure kwam,
om den arbeid aan te vangen, vond hem meer dan eens
daar nog bezig. Bij heldere nachten begaf hij zich vaak
als tersluips met stoel en veldtafeltje, met sterrekaarten
en passerdoos op de ruime hieminge zijner woonstede ,
om dáár den sterrenhemel te bepeinzen. Uitvoerige be-
rekeningen, als van zon en maan-eclipsen, gelijk mede
van 't verschijnen van zekere comeet 1), hielden zijnen
geest gedurig bezig.

De roem van des jongen Bangma's geleerdheid ver-
spreidde zich te Arum en omstreken hue langs zoo meer,
en't scheen wel of alles medewerkte, om hem zijne
bestemming regtstreeks aan te wijzen.

Op Heerema Sijtzama-state, gelegen aan den zuid-
kant van den rijdweg tusschen Arum en Kimswerd 2),
woonde destijds zekere heer Allard van Scheltinga, die
hier, nadat hij zich, om zijne staatkundige gevoelens.

1) "Waarschijnlijk die van £Jncke, welke in 1786 is te zien
geweest.

2) De state, meestal het BraJce-slot genaamd, werd ten ja
re 1828 afgebroken.
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een tijdlang in Frankrijk had opgehouden , als ambteloos
burger, in de genoegelijke stilte van het landleven zij-
ne dagen sleet. Deze, een beminnaar der wetenschappen
en weldoener dezer gemeente, ook met ppzigt tot het
schoolonderwijs, stond in vriendschappelijke belrek-
king tot den heer J. H. van Swinden, Hoogleeraar in
de wijsbegeerte, wis-, natuur- en sterrekunde te Amster-
dam. Hij maakte dezen met den zonderlingen scholier
zijner woonplaats bekend, ten gevolge waarvan de
Hoogleeraar zijn verlangen te kennen gaf, om den jon-
geling nader te leeren kennen en indien deze, onder
goedkeuring zijns broeders, daartoe lust gevoelde, te
examineren, ten einde hem, zoo mogelijk, op de
kweekschool voor de zeevaartkunde te Amsterdam op
te nemen.

Jan Sikkes, die meermalen ais paardenkooper
Neêrlands hoofdstad bezocht, nam hem dan op een zij-
ner reizen mede.

Bangma's bedeesd voorkomen en ongemanierdheid
deden weinig goeds bij zijne examinatoren verwachten.
Men wist niet, wat men van den vreemden Fries, van
wien men zulke hooge verwachting had, denken moest.
Maar ook hier bleek, dat een groote geest ook wel in
een min behagelijken en door de beschaving weinig
versierden tempel woont.

De theoretische vragen, die men hem deed , beant-
woorde hij kort en duidelijk. Daarna gaf men hem drie
ingewikkelde wiskundige voorstellen, voor welker op-
lossing hem twee dagen tijds verleend werd. Maar hoe
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verwonderde men zich , toen hij twee daarvan als in een
oogenblik met de grootste scherpzinnigheid oploste!
Aangaande het derde voorstel gaf hij te kennen, dat hij
het nader in overweging wenschte te nemen , ofschoon
hij bij den terugkeer naar het logement aan zijn broe-
der zeide, „dat hij ook dit voorstel wet had kunnen op-
lossen, maar zulks, om niette hoogmoedig te schijnen,
voor die groote heeren had nagelaten!" Zoo gaan ze-
digheid en ware verdienste bij edele menschen hand aan
hand.

De bekwame jongeling werd dan ook met volle ruimte
aan de kweekschool opgenomen. Men verbeelde zich
de vreugde, waarmede hij zich op nieuw aan de weten-
schappen toewijdde !

De directeuren der kweekschool bedrogen zich dan
ook niet in de gunstige opinie, die zij van hem hadden
opgevat. De Hoogleeraar van S winden, in wiens gunst hij
bijzonder deelde, getuigde meermalen van hem : „ deze
jongeling is meer geschikt om lessen te geven, dan te
ontvangen," een getuigenis, die zoo wel zijne uitge-
breide kennis, als zijne praktische bekwaamheid om die
aan anderen mede te deelen, in zich sloot. Zijn ver •
blijf te Amsterdam, waar hij langs hoe meer roet kundi-
ge mannen in betrekking kwam, had op zijne vorming
gewis een hoogst weldadigen invloed; 't geen, trou-
wens, uit zijne vroeger en later geschreven werken
duidelijk is op te merken.
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Bangina trad in het huwelijk met Maria Storm. Zij was
van Duitsche afkomst, uit eenen beschaafden stand en
van de Roomsch Catholijke godsdienst, die zij met
warmte beleed.

Hare geaardheid was regt geschikt, om den afgetrok-
ken wiskunstenaar op te wekken en het leven te veraan-
genamen. Hij was doorgaande stil en somber, zij spraak-
zaam en levendig; zoodat zij meermalen , door vrolijke
gesprekken , fijne opmerkingen , boert en zang de rim-
pelen van zijn voorhoofd deed verdwijnen.

Bangma's uiterlijk had iets stroefs en terugstootends
Hij was vermagerd door sterke inspanning van den geest.
Hij had een hoog gewelfd en breed voorhoofd, diep
liggende oogen met een donker en scherp uifzigt en
sterk geteekende gelaatstrekken.

Hij bezat eene gelijkmatige gemoedsgesteldheid 5 bij
enkele gelegenheden slechts scheen de harlslogt in hem
te werken. Toen hij. berigt ontving, dat zijne moeder,
in 90 jarigen ouderdom, overleden was en hem en zij-
nen broeder onterfd had, ten voordeele van zijns
schoonbroeders kinderen, sprak hij tot zijnen broe-
der: „ die erfenis zoude ons niet rijk maken, maar het
moet toch den zoon wel krenken, schijnbaar veracht, al-
thans vergeten te worden!'' Bij het uitten dezer woor-
den scheen hij in toorn te ontbranden; maar zulk eene
drift, heeft schier geene donkere zijde.

Men heeft Bangma wel eens beschuldigd van te ver-
gedreven zuinigheid ; maar men oordeelde dan naar den
schijn. Hij bleef in Holland prijs stellen op zijne Frie-
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sche eenvoudigheid, en zijne afgetrokkene studiën
maakten hem van allen wijdschen praal en vele levens-
genietingen afkeerig. Zijn matig en ingetogen leven de-
den hem slechts spaarzaam gebruik maken van de veel-
vuldige gelegenheden, die hij tot uitspanning had.

Zelden bezocht hij den schouwburg. Telkens ging hij
op gezetlen tijd naar de Nieuwe Stads Herberg, dronk
er zijn middagslokje en las het een of ander nieuwsblad.
Nimmer mengde hij zich in de gesprekken van het al-
daar aanwezige gezelschap; hij vertoefde er steeds als
een zonderlinge, zwijgende onbekende.

Bij een zoogenaamd pleiziertogtjc op het IJ sloeg
het vaartuig om, waarin Bangma zich bevond; sints
dien tijd waagde de wiskustenaar zijn leven niet meer
op de onzekere golven, en reisde hij steeds per as, zoo
vaak hij zijn geliefd Friesland bezocht.

Hoe zijn hart als ware 't over Friesland hing en deel-
nam in 't geluk der zijnen , was hem merkbaar aan te
zien bij de komst en het vertrek van vrienden en
bloedverwanten uit dit gewest. Met groote belang-
stelling kon hij zijnen broeder, wien hij steeds zijne
dankbaarheid en liefde betoonde, vragen naarArum,
zijne schoolmakkers enz. Meermalen echter gebeurde
het, dat hij plotseling den draad van 't gesprek vergat
en geheel tot zich zelven inkeerde. Dan zag men den
wiskunstenaar verdiept in formule's en problema's, al
mijmerende hef hoofd langzaam heen en weder bewe-
gende , en, schijnbaar gedachtenloos, met de vingeren
knipperen. Zijn Klaartje wist hem evenwel,ten genoe-
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ge van de gasten, uit die merkwaardige mijmeringen op
te wekken met den uitroep: „Bangma l Bangma! je
vergeet je weer geheel en al! "

Eens, met zijnen neef Douwe J. Bangma 1) spre-
kende over den ouden dag, zeide hij: „als ik oud
word en ongeschikt voor mijnen werkkring, dan wensch
ik mij nog eens te Arum te vesligen en daar stilletjes
te wonen tot mijnen dood."

Zijne ega antwoordde daarop met hare gewone op-
merkzaamheid: „het schijnt een karaktertrek der Frie-
zen te zijn, dat dáár , waar hunne wieg gestaan heeft,
ook eenmaal hunne doodkist moet zijn.1'

„Wij konden daar fatsoenlijk leven voor f 1000 in
het jaar," hernam de cijferaar; waarop zijne gulle ega
aanmerkte: „Dan zou ik toch nog eenige lessen moe-
ten nemen in de school der spaarzaamheid 2).

Bangma stelde geen levendig belang in de Godsdienst.
Zelden ging hij ter kerk. Zijn verstand scheen zich ten
koste van het hart te hebben ontwikkeld. Nogtans was
hij er verre van, orn naturalistische-gevoelens voor te
staan en zich ten nadeele van openbaring en Christen-
dom uit te laten.

1) Dezen Bangma, landbouwer alhier, ben ik de meeste be-
rigton omtrent zijnen oom verschuldigd.

2) Zijne echtgenoot is in liet jaar 1838 kinderloos te Arnhem
overleden. Zij legateerde ƒ 13,000 ten voordeele eener E. C.
kerk.
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Bangma's maatschappelijk leven was ook in menig
opzigt merkwaardig.

Hij muntte uit in de aardrijks-, natuur-, zeevaart- en
sterrekunde en verdere wiskundige wetenschappen.

Nog vrij jong zijnde, werd hij bevorderd tot Direc-
teur van het Stuurmans-Collegie te Amsterdam en Exa-
minator van 's Rijks sluurlieden. Een groot aantal jon-
gelieden ontving van hem een grondig onderrigt in de
wis- en zeevaartkunde. Weinige leermeesters waren
geschikter voor hunne betrekking dan hij. De helder-
heid , waarmede hij zich de meest afgetrokkene waar-
heden kon voorstellen, maakte hem eene duidelijke
uiteenzetting daarvan gemakkelijk. De liefde voor zijn
werkkring, die hem zoo eervol was toevertrouwd, deed
hem die met de meeste naauwgezetheid vervullen; — hij
leefde voor zijne leerlingen.

Geen wonder, dat zulk een leermeester een aantal
zeer bekwame mannen vormde.

Vreemdelingen , van zeer verwijderde streken , kwa-
men , om zich onder zijne leiding voor hunnen stand
te bekwamen.

Zoo kwam de koopvaardij-kapitein Stoffers van de
Kaap de Goede Hoop, om zijnen zoon bij Bangma
eene nadere opleiding te doen toekomen.

Bangma's roem ging aldaar zeer ver. Volgens ge-
loofwaardige berigten moet men aldaar zijn leven vrij
naauwkeurig beschreven hebben.

Mannen in de kracht van hun leven, die reeds 20
jaren ter zee gezworven hadden, namen nog bij onzen
Bangma onderrigt.
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ïn weerwil van zijnen ijver, om zijne leerlingen (e
bekwamen, verviel hij, ook gedurende zijn onderwijs,
wel eens in mijmeringen, die hem geheel overmeester-
den en waarvan wij boven spraken. Bij het kattenburger
oproer bleek zulks ten volle. De kweekschool, geheel
inde nabijheid van de brug, die bestormd werd, was
aan groot gevaar bloot gesteld. De leerlingen, voor
hunne veiligheid beducht, ontvlugtten hunne oefen-
plaats. Hun leermeester echter scheen het gevaar niet
eerder op te merken, dan toen de kogeis in het school-
vertrek neder Is wam en. Toen ging Bangma rnet zijne
gewone bedaardheid huiswaarts.

Ais examinator van 's Rijks-stuurlieden, waartoe hij
in 1804 bevorderd werd, bewees hij den lande gewig-
tige diensten. Het eigenhandig register van de geëxa-
inineerden, mij door zijne familie welwillend afge-
staan , geeft duidelijke bewijzen van den ijver, de goe-
de trouw en uitnemende geschiktheid, waarmede hij
ook die betrekking vervulde. Deze aanteekeningen be-
ginnen met den 25 Junij 1804 en eindigen met 3 Nov.
1823. Gedurende dien tijd werden 178 stuurlieden in
de verschillende rangen met goed gevolg door hem
geëxamineerd. Het grootste getal hiervan valt in het
jaar 1808, wanneer het 26 bedragen heeft en het kleinste
in 1817, toen er slechts 1 werd toegelaten.

Hij geeft in dat register aanteckeningen, hoe ieder
der ondervraagde stuurlieden bedreven was in de gron-
den der wiskunde, waarop de stuurmans-berekeningen
berusten 5 alsmede in het berekenen der lengte op de
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zee door de afstanden van de maan tot de zon of i'asle
sterren, en in het bepalen der breedte door de maan
en wat hiervan meer zij.

Opmerkelijk is bet, hoe juist en puntig hij de kun-
digheden en gebreken dier geëxamineerden in dat regis-
ter boekstaafde. Zoo schreef hij onder anderen kortweg
van Ph. S „als eerste stuurman voor onbe-
kwaam teruggezonden., op maandag den\% Sept. 1808."
In zijne goedkeurende oordeelvellingen wacht hij zich
voor allen uitbundigeo lof. De nederige man, die voor
zich dien lof niet begeerde , oordeelde het min doelma-
tig , althans betoonde zich weinig geneigd, om die aao
anderen te geven. De uitdrukkingen: vrij wel gemaakt,
redelijk wel gemaakt en dergelijken geven doorgaans
een zeer voldoend examen te kennen en zelden klimt
de goedkeurende stem boven het zeer wel ervaren.

Onder de geëxamineerden verdienen vooral'twee on-
ze opmerking.

De eerste-was Jan Carel Josephus van Speijk, die de
eer der vaderlandsche vlag beminde boven zijn ver-
dienstelijk leven, Hij verkreeg op den 14 Nov. 1821,
na afgelegd examen bij onzen Bangma , den rang als
derde stuurman. Bangma schreef van hem, dat hij het
„redelijk gemaakt'' had.

De andere geëxamineerde was zekere C. C
een jongman van aanzienlijke afkomst. Hij werd foor
onbekwaam terug gezonden en beklaagde zich daar-
na bij den Schout bij nacht over Bangma's onregtvaar"
digheid. Maar deze verdedigde zich op ecne mannelij-
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ke wijze, met al de kracht der waarheid, en hoe men
hem vleide of dreigde, hij , de reglschapen Fries, bleef
de zelfde. Aan eed en pügt getrouw, zond hij den ge-
noemden C toen deze ten tweeden male gee-
ne voldoende blijken van bedrevenheid gaf, andermaal
onbevorderd terug, en Bangma vreesde evenmin zijne
vernieuwde aanklagten, als de hoogste magt, die zijne
handelingen moest beoordeelen.

De talenten, welke Bangma in verschillende betrekkin-
gen toonde te bezitten, bleven te midden van zoo vele
vrienden der wetenschappen, als waarop Amsterdam
steeds roem draagt, niet onopgemerkt. Zij baanden hem
den weg tot die achtenswaardige kringen , waar de
wijsheid a!s een dierbaar goed geëerbiedigd en het ware
schoone en goede gehuldigd wordt. Zoo werd hij lid
van het wiskundig genootschap , ten spreuke voerende:
„ een onvermoeide arbeid komt alles te boven, " van
het Koninklijk Nederl. Instituut van wetenschappen,
letterkunde en schoone kunsfen en andere maatschap-
pijen en verecnigingen, die hij door zijne diepe geleerd-
heid tot eer verstrekte en het practisch nut van sommi-
ge, door zijne gedurige werkzaamheid, vermeerderde.

Zoo vroeg bovengenoemd wiskundig genootschap,
onder verscheidene niet gemakkelijke bepalingen , eene
„Algebra voor de scholen, waarin, behalve eene duidelij-
ke uiteenzetting van de gronden der Algebra, eene goe-
de verzameling van toepasselijke en wel geordende
vraagstukken moest voorkomen." Toen eene eerst?
poging tot de uitgave van zoodanig eea werk mislukt
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was, noodigdo men Bangma tot het vervaardigen daai'
vanuit; maar hij wees die uitnoodiging, na rijp beraad,
stellig van de hand. Naar eigen plan en eene meerjuiste
eenheid , ging hij zelf aan 't werk en toen hij het vol*
tooide leerboek aan het oordeel van Bestuurderen on-
derwierp , mogl het de volkomene goedkeuring weg-
dragen. Dit werk, naderhand door het genootschap uit-
gegeven, munt uit door eenvoudigheid, juistheiden
volledigheid. De keuze der voorstellen moet men zeer
gelukkig noemen. Binnen weinige jaren werd het drie-
malen herdrukt, en schoon erin den laatsten tiidsoorl-
gelijke en zeer bruikbare leerboeken in het licht ver-
schenen zijn, wordt de algebra van Bangma, vooral in
Holland, nog veel getrokken.

Zijne andere wiskundige werken werden insgelijks
met graagte ontvangen en met vrucht beoefend. Inzon-
derheid was het zijne Gronden der Stuurmanskunst,
die grooten opgang maakte. Hij volgt daarin geheel zijn
eigen oorspronkelijken geest. Geen wonder, dal dit
werk door alle wetenschappelijke zeevarenden op boo-
gen prijs geschat wordt; de oude, schoon ook zeer
bruikbare stuurmanskunst van Klaas de Vries overscha-
duwde', en nog onlangs bij vernieuwing werd uitgege-
ven en verkort. Behalve genoemde v/erken schreef
Bangma nog: Grondbeginselen der Mselkunde, zijnde
eene schets van het beroemde v/erfc van LACIIOIX, eene
Verhandeling over de Teu^Pijv^e e^Icholsrfie dri°k«p?"s-
meting, almede \\audi§, 3 x. > \ ) • ^

het Amsterdamse \ 1 l u î <r
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ie worden en een Kort begrip der Stuurmanskunst,
geheel ten dienste van zeevarenden ingerigt, zonder
den beoefenaar op te houden roet bijzonderheden, àk
hem minder van dienst kunnen zijn.

Wanneer men nagaat, hoe de edele Bangma dagelijks
eenige uren besteedde aan het onderwijs op de kweek-:
school, hoe hij een werkzaam aandeel nam in verschil'
lende wetenschappelijke kringen, hoe hij uitvoerige en'
doorwrochte werken schreef en niet rustte in areduria-eti
arbeid tot zelfvolroaking, dan kan men ligtelijk zijnei
zwaarwigtige en veelvuldige werkzaamheden nagaan. ;

Zijne gewoonte, om tot diep in den nacht te studeren,
hield hij dan ook vol tot het laatst van zijn leven.

Hij ondermijnde daardoor zijne gezondheid, zoodat
hij meer dan eens, door afmatting, op het ziekbed werd
Ier neer geworpen.

Eindelijk viel hij in eene slepende ongesteldheid en
overleed te Amsterdam, den 23 November 1820, diep
betreurd door zijne dierbare echtgenoot en bloedverwan-
ten en tot groot verlies voor vaderland en wetenschap.

Zietdaar eenige levensbijzonderheden van eenen be-
roemden Fries, die in zijne jeugd een voorwerp is ge»
weest van bespotting en verguizing, maar het later werd
van eerbiedige bewondering; die men onder de onnoo-
zelen geteld heeft, maar wiens vriendschap door wijs-
geeren gezocht is: die men niet bekwaam gerekend heeft
zich zeiven te besturen, maar die uogtans anderen de
wetenschap gal', om te sturen langs alle streeken des
oceauiib.
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fernoegjen trocli do rimplige troanje hinne blinckt;
jonge froulieti, dij proes en inoay, fleurich in wol, de
hôeslycke soargen in drokten for in aegenblik oan kant
lizze, in sa nou in den meij in noflyc sin tince oan hjai'
benüjes, dij 't ju thues litten hawwe; jonge manlieu yn
de krjeft fen hjar übben, dij praete in koutje ôer it nijs
fende deij, saas oer de ininislers-rie in it stâlfee, oer de
aerste in twadde keamer, oer de bele&ting in slachttyd ,
in sa foart hinne. De jonge famekes sitle yntuscen sa
hwet bedaerd in stiltjes bijënoar, ta it eynlings it tonîel
îepene wurt. In kearel komt yn in ding, hwet greater as
in kacksloeî in whet lijtser as in preakstoel, in stiet er
yn it earst, te minsten as ii allegearre sa giet as mij ,
moay beteutere.

Ja frjeunen,! sa stean ik bjir, whent sjuch ik mat
praette, in ik ken net.

Jou net praette, siüe jimrne sisse ? Ja, mar sjuch, ik
bin hjir wol schoalmasler , mar gjin man foar sa'n ding,
as waer ik hjir yu stean. Yn 'e twadde pleats bin ik
whet benouwd foar dij domenij's, dij folie mear witte
as ik; foar dij onlfangers, dij mij moay goed beoardielje
kinne;foar dij dockter daer, dij it lang net scimerl;
foar dij masters, dij mij yn jirren foaruel binnen, yn ién
wird, ik bin bang foar jimme allegearre, in as it jimme
goed wier, dan seiik: „ik ham it seyn!"1"1

Nou scoenen jimme den wol sisse, nou hawwe wij
it yn der iêuwige daegen net gikker sjôen ; de kearel
hat it oannaem, in nou lit ir ues hjir foar de gik
komme.



Ja! dat is aek wier, oannaem haw ik it, as eygen-
lyck sîet ik yn e knippe bjear 't ik ir om tochte; mar it
tocht, daer is wol tîed, ik sil wol whet fine, daer ik in
bietje fin sisse kin, mar it foei mij net ta.

As it heâle nut uet stok âlde minscenbestôe, daer
gjin gljimke mear ôau kôe, dan scoe ik gou whet
fôun hawwe; ik hîe praet oer de fergancklykheid fen
it libben. Wiernen it hjir allegearre jonge wyfckes,
ik praette oer de leauwde fin hjar berntjes. flîenen
wij bjir neat. as jonge famckes, ik praette oer de
fryery,inik wyt, tinckt mij, ju scoenen harckje, as
hjarren lij waetter yn e aeren gjetten woardde. As
wiernen it allegeare scoalmasters, ik slifs gau in àl-
den foarlaezinge yn e boese, in klear wier ik west.
Mar sjucb, nou ik bjir praette mat, foar manlieu in
froulieu, sa wol âlde as jonge, nou wier ik hast yn e
pögge rekke.

Eynlings sjitte my whet yn 't sin, daer de froulieu
noch al graeg 'r is oer praette.

Ik tochte : „toe heite, dou moaste kieze as deele,
allegjearre te foldwaen is slim ;" in ik hiègau it besluet
klear; ik wol noch leauwer yne ongenade fervalle by de
manlieu, as bij de froulieu, whent ju sisse, as frou-
lieu lilk wurde, dat it hier er dan wol'ris neystouwt. As
it te minsten wier is, dat iên lilk wyf in pleag is,
whet meye den sa folie as hjir binne wol net waeze.

Ne, froulieu! warammels wier, ik haw de gik er net
iney, wij wolle it jimme sa folie as we kenne ney it sin
ineitsje, whent oan ues winlergearkomsten sette jimme
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fleur in oansjen by, in wij wolle it daerom graeg sa
meitsje, dat jirame wol 'r is waerkomme wolle.

Ik sil itjirorae sisse;— ik wôe dizze joûn leauwst
mey jimme allinne praette, de manlicu leyt er dochs
neat oan geleagen, ik wiet in heele bult meye 'r net fln
hjearre.

Nou, manlieu! gean jimme den mar in toantjefoart,
wyls't ik whet mey jimme froulieu praet, oer it koes-
Mmmeljen.

Dat lyce mij gjin onaerig ding ta foar jimme frou-
lieu 1 —• It is nou yne winter; ik woe jimme nog 'r is
waer ney demaeityd te raeg bringe, in mij tinckt, it
scil jimme waeze as in reisiger, dij it selde moaye pâed
foar de twadde kear waer gîet. —

Ju sisse dat er gjin nijschjieriger goed is as froulieu,
wij wolle dat 'r is omkeare, in sisse : er is gjin nij-
schjierriger goed as manlieu, whent sjuch,froulieu! elts
bljieuwt sitten, krekt as se net ha wolle, dat ik alinne
bij jimme bljieuw.

Dat scynt sa yn ues te lizzen, dat sit al dalyc yn e
scoalbern. •— As in woelig scoalbern op pleatsen is,
daer ik him net ha wol, dan sis ik wol 'r is: blieuw
daer mar stil stean Jan! en sjuch, dan begjint Jan te
goelen. Sis ik: bern! sjuch allegearre goed ney it bôed,
dan mey ik it faek noch wol 'r is sisse as ik ha wol dat
elk oppasse in neysjen scil, in doe we finne hjaerst turf
op e' scoalesouder kriegen , sey ik : berntjes allegear
de aegen op it wurk, in just trog dat sissen stitsen se
fen de lietste ta de grutste de holle yn 'e higte. —• Ik



wol dit sissen, omdat it nou net op myn wey leyt, net
mear bekreftigje , mar jimme allinne noch fraegje, wan-
near in barig il hurdst foaruet rint? wannear in fcgter
it foelst fafaegt? hoe min c!e fryerij it jitst oanfjoërket ?
hoe min de bern it baest op baed krye ken t hoe . . . . ?
mar genoag, jimme allegjaerre viete, hoe we faek
dwane whet ues ferbean, in steanlette whet ues bjiëten
wurt.

îk tanckje jimme dan manlieu, dat jimme mij sa yn 'e
kâert arbeidde hawwe : ik woe jimme bjir graeg hâl-
de; och.' daer is neatgjin kwea bij, ik stean hjir om
jimme sa wol as hjar , yn dizze kalde winter joùn, whet
op te fleurjen, wille te jaen in nut (e dwaen.

Komoan hjear mij dan allegjearre whet ik fen it hoes-
himmeljen wit.

Altyt as dat spul oer 'e flfer is, den tinck ik oan
ues oaufears. Jimme witte toch wol wha ues oaufears
binne; lyckwols tinckt it mij net ongescikt it jimme
noch V is meij in koart wird te herinnerjen, in dit den
as it earste diel fen myn foarlaezinge oan te nimmen,
om V is te sjen, hoe wij aek al yn hoes en hoeshimmel-
jen foaruetgiôn binne.

Noch altyt Me de grôun dij ues foëlten drukke, in dat
wij ues heytelân neame, der onbewenne hinne leyn.
Daer, waer jimme fammen in feinten simmermoanen
troch de dauwe sjaggelje, om de kij en scîep fen hjar
môalke to ontlaesten; daer, waer jimme yn 'e maeylied
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sjidje in eidje, as yn 'e simmer swielje in haaijc, daer
•wier foar great twa toesen jier gjin minscke te fienen.
De bare zee kletste en sloeg tjin de higten in boscken
oan, dij ju hjir in daer föuncn. De reitdomp bromde
jouns it taptoe, waer gjin minsoe him ney raestcn joeg

Gjin Ijieuwrik flaeg sjongend ornheag boppe fleurige
ikkers in lànnen, om naest de minsce syn tanck te brin-
gen oan de Scincker fen il libben.

Gjin nachtegealtje songyn nommele blomtuentjes of.
scaedrycke singeltjes mey syn jounsanckje in minsck
ien 'e swiete sljiêp. Gjin woadlîed kljieuvv mey al it foe-
gelt ney boppen, en noch nooyt hîe it byld fen God in
winning hân op ues heytegrôun.

Eynlings koam er in soadje rainscken oan. Waerom se
hjir koamen, as waerwey, dat wit ik net klear. Ju hjiet-
ten Cimbren, in inkelden sisse, ju wiernen uet Scythie
fen dinne. Ju hienen hjar forîenge mey de Teutonen,
dijhjar, molyc wol doe se waer op awentôer uetgongen,
te miëüe koamen in de hân joegen fin frjuenscip, dij
sôer in swîet patte scoenen.

Dit folckje mogt it dochs net barre hjir te bljieuwen.
Ju hienen hjir sa whet in goed trietig jier winne, in kry-
gen it wol aerig ney it sin. Mar lyk as it wol mear gîet
as min lockig is , den komt er sa gou 'r is whet, dat ues
prjieuwelit, dat it heele minsckelibben gjin ryzenbrij is
meij pypkenîel in boeteren soeker, sa wier it hjir aek.
(In dat is aek goed, whent as we altyt lekker iten kry-
gen, den scoenen wij alheel lekkerbecken wurde, ja!
it lekkere seoe ues op it laest net îens mear smeitsje).
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Sa wier it to minsten mey de Cirnbren en Teutonen.
Ju moasten hjir waer wey, whent ju koenen hjir net
mear banckje, sa ougryselyck wier hjar gröun ferscöerd,
troch de hurde wyn.

Ja it raat er raar troch giên waeze, as wij yn oan-
mercking nimme, dat er sêls heele feangröunen troch
optild binne, daer inkelde boscken onder bedobbe rek-
ken. De beamen, dij min hjir in daer fynt yn 't klyn, !
meytsje soks net ongeloafwirdig. Troch dizze foelban-
dige stoarm uet it noardwesten wol min hawwe, dat er
gatten scöerd binne tuscken Ingelân in Francryck, dat
nöu it Kanaêl hjit in aek de gotten, dij er binne tuscken
Vlaanderen in Zeelân, dat wij de Hôun as Westerscelde
in de Zeeuwscke stroomen hjitte.—Aek sîsse se dat min,
yn dij âlde tyd, mey in plancke oere sleat fen Slaweren
ney Inckhuezen gean kôe, in dat al de eylànnen fen de
Helder oau , röun om ues lân hinne, broksticken binne
fen itlan dat er alear bestôe. — Mar,genoag, dat folckje
snîe er uet, sa hurd as se koenen ney Itaalje ta, der 't ju
frij whet pljuckgeare hawwe, aer 't se sa whet goed
te stoel in te banck wiernen , in ues lân Iey er sa hinne,
dat, min scoe sisse: dy syn faer in moer fermoarde
hîe, wier noch te goed om daer te weynjen.

In toch wy witte it, ues oaufears hawwe it waegstik
ondernaem in er hjar it aerst waer. hinne set, sa whet
hondert tweintig jier foar ues jiertelling.

Mar whet weaget min net as min uet in lân komme
kin, waer 't jin ieuwich de foêt dwers set wurt!

Altaest, ues âlde lieuwe hienen daer bjar nocht,
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whent altyt wier er twist en twadracht tuscken hjar
in hjar böerlieu; in hjar pestoars seynen daerom, it
wier belter dat se ir mar stiltjes uetknypten, in in
pleatscke opsochlen, daer sa al gjin wolfeart den toch
vrede wenne.

Ju sacken den de Ryn as de Lippe del ney ues lan
ta, in hjir koenen ju freadig libje, whent mey gjin iên
hienen se whet te partien.

Al gou founen se in hoekje groün, dat hjar goed
talycke. — It ley tuscen de Ryn en de Waal, — ju
neamden it Bat-ouwe, dat goede groûn betjut; in
waerfen de namme Betuwe, yn Gelderlàn, oustamt.

Daer setten se hjar wenten op. Ju makken earst gjin
fonnemint, mar begonnen dalyck boppe de groun te ar-
beidsjen. — In stik as whet pealen woarden yn e
röunte naest elkoar yn 'e groun sleyn , in daer woarden
den stoeken as lynige twyggen in lans sceard, kreckt
as wij koerren meitsje. Den woard it fen buwlen metj
klaeimodder bes'.ritsen, in fen boppers meij'reyt as
strjie tichtstoppe, •—As dat alle gearre beredden wier,
dan sey de Batavier : „myn hoes is klear!"

Jimme sjuche, frjeunen! •—de wenten van ues oaufears
wierne dea einfâldich, sljucht in rjucht, sa as se sêls
aek wiernen fen ynboarst. O, froulieu! as jiinme, jimme
Vis beheïpe moasten yn sa 'n aermbjerlich hôeske, as
ues oare-oare-oareheiten hjir hienen , whet scoe it jimme
raar oankomme.

Den muchten jinV aerst wol 'r is boelgoëd halde; aerst
koenen jimme dy moaije wyte gedyntjes meij hjar spy»
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tige frjanjes wol foarkeapje, whent yn hjar wenten hie-
nen ju mar ien iêpening, dat hjitte de dôar, <Jaer 't se
yn gongen in aek uet gongen, kreckt as de riek, dij daer
aek uet inoast. —• Daer wisten ju net fen wytsjen en
glaezewasckjen, fen schrobjen in bjinnen; daer foun
min gjin scrabber bij, as matsjes in dweilen foar de
dôar, alîycke min as je er matten as tapytten oer 'e
flier fôunen daer de bern hjir sa 1'aek oër stroffel-
je.— Mar, siz jimme molyc, wiernen dij frouJieu den
sa smoarg, as wiernen ju sa bang foar hjar manlieu,
dij maestal aeng foar hoeshimmeljen binne ?

As min de seden in manieren fen dij tiêd yn oan-
mercking nimt, ne! den wiernen ju net smoarg;
whent sjuch •— deis wiernen de manlieu meij de
greatste jonges uet te jeyen as te fisckjen, (jimme
begryppe- it wier doe noch yn dij gôedde golle âlde
îiêd, dat de aerme lieu aek hasse in bears ite much-
ten).

As de manlieu den op 'c jacht wiernen, den moasten
de froulieu wjudde in scoÖ'eije, hackje in dolle, ar-
beidsje ken 'k jim' sizze, dat hjar de tongge ta de hals
uethingge, om mar whet yn 'e poat te krijen , daer 't ju
aek foar soargje moasten.

Jouns, as 't wurk dîen wier, dan slingere elts syn
köuehôed om 'e neakene lea, in min praeUe oer it nys
fen 'e dey.

Heyl pryset syn sôan, dij noch mar sextjien jier, in
toch sa goed de pylboage wyt te besljoerren; mem
romt er op, dat hjar jetlen en bjeannen sa moay steamie,
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de hongrigejonges,sjuche meij Iangstmc uet ney il iten
dat oer it fjoer hinget te sîeden , in allegearre prysgje ju
de flyt fen de àldraan, dij mem holpen hat om sok lecker
iten te sîeden.

In koam er bij tafal in frjemde, dij kôe mar meij oan-
scikke; o! den wiernen ju tiegge yn hjar scik; den
koam de wynkrôes op e taeffel, daer 't ju in slokje
ynsconeken', uet hjar eygen stoockerij, mar daer min
lyckwols wol te folie fen drinckekôe; in ion heldensang,
troch 'e Barden macke, klonck troch'e hutte, dat de
heele boel scodde en dreunde.

Jimrne sjuche, froulieu! dij tyd wier doe whet ruw-
ger as nou; meij de foaruelgong yn kinnis in witensckip,
binne we aek foaruet gong yn ferfyning fen seden in
manierren.

Yn de twaedde plaets sey ik, koenen jimme wol 'r is
fraegje, as dij froulieu den sa bang wiernen foar hjar
manlieu,in it molyck wol graeg whet oars hawvve woe-
nen, mar net doarsten.

Mar ne! soks tincke jimme net. Den scoenen ju om-
mers de îenichste uelsondering meitsjc op 'e algemiene
reagel.

Waer is in lân , daer 't de froulieu gjin te! binne , as
daer 't de man al heel baes is ?

Baes, seyt de geastigge Focke is in gemîenslachtich
wurd; op groun, dat de man V is earne oan'e door roap:
„is de baas ook te huis?" —• waer op it wyf andere:
„ja wel!" in sèls foarkoam.

Yn [,..,, is in wyf it kopstick fen it heele lansbe-
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stjoer. Foarlinen jier sein se, dat ju moai de baas oer
hjar man spylle. Hij moat op in joûn whet let thues
koam waeze,in daer wier dat ding sa prot oer, dat ju
wôe him dij joun net bij bjar op baed ha.

Hij draeide al 'r is oan 'e door fen 't slîepkeamerke
in sey, ey toe, ljeau! lit mij er yn! —• mar jawol hij koe
allinne yn it naest kroeppe.

Yn Zwitserlân scyne ju aek net heel bang te fallen
Mynhear Vegelyn, dij er foar trije jier 'r is hinne waest
is, hat seyn: datje er noch âlde scilden founen, dijde
froulieu daer alear wol 'r is oanhîenen. Mar dij dingen
honggen er nou allinne noch te pronck.

Allegear wiernen de wyfkes sedig en wol klaeyd;
daer wier noch wol 'r is in inckelde, dij de broek oan
hîe, sa as hjir aek, mar meij scilden seag min se net
mear.

In scôenen jimme nou mîene, dat ues oare,oare,
oarememkes, sa bang foar hjar rnanlieu wiernen? —•
O nee! ik tinck as 't er is liege knypte dat man swije
moast foar it wyf, whent ju mienden, dat de froulieu
whet mear wisten as rjucht hinne, in dat ju it op in goe-
de foet stean kienen bij de Ougoden. Ju neamden
dij froulieu wiersisters. Dizze wiersisters wiernen krekt
as ues kopkekyksters en kaerüisters meast âlde frou-
lieu, mar ju wiernen whet inoaijer klaeyd.

Ju hienen in spierwyt kleadje oan, meij in moaye reade
mantel daer oer hikke, in den noch in koperen goarrel
om 'e mulle, om 'e boei bij en oar te halden.

Sa dienen ues oafears ien onder bjar froulieu, dij
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Velieda hjitle, dat wier in earste baesinne yn dat fak»
Dat wyf hie er aek aerich de slach fen om yn oansjen te
blieuwen. Ju wenne op in heego loer, in wier lang foar
alle man net te sprecken. Ju hie foarspelle dat de Bata-
vieren Castra Vetera oerwinne scoennen, dat krekt sa
uetkoam, in doe de Batavieren it scip yn 'e hânnen
kryggen, daer de Romeinscke Cerealisit te sissen hie,
doe joegen se oan'Velleda dat scip ta in presintje.

Cerealis tochtte, min mat de diwel mar goed dwaen,
opdat er jin gjin kwea docht, en niacke dat er it goed
bij hjar stean hie, in daer troch mey min Itjar halde foar
in foarnaem middel ta it ferbôn, dat er letter tastânkoam,
tuseken Batavieren in Romeinen.

ïn yn oarlocbstied, den wiernen er gjin greatter fjoer-
fretters as ju. As it de manlieu te benoud woardde, in
dizze 't wol hast opjaen woenen , den hiesen ju hjar mar
waer tjin de fijân op, krekt as min nije moed jouwt oan
in hoûn dij ou is, en seyt: „ sa ra! pak se mar!"

Mij tinckt, jimme sille nou wol sjen , dat dizze frou-
lieu net heel bang foelen, in dat de ienfâldighekl fen
hjar hoeslibben ley bij de tyd waeryn ju libben, by it
làn waarop ju wennen, in bij de onbesnoeijdheid fen
seedelycke ontwickeling in foartning dij yn hjar wenne.

Wij geane den nou oer, om hoes in hoeshimmeljen Ie
besjen yn ues tied, meij tanckberheid tinckende oan ues
oafears, dij alles sa moaifoar ues, hjar bern, yn oarder
brjucht haww'e.

Wij dogge socks meij de wurden, dij Helmers ues yn
'e moele jouwt as er sjongt: 7
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O Grond, in vroeger eeuw in schuimend nat bedolven!
O Grond ! door 't voorgeslacht gewoekerd uit de golven,
Gij dondert ons in 't oor met onweerstaanbre kracht:
Bemint uw Vaderland, aanbidt uw voorgeslacht!
Hun brein , dat tot uw nut heel d' aardbol had om vademd,
Schiep 't land, dat gij bewoont, den luchtstroom, dien gij

ademt,
O ja, zoo lang één dijk nog Neêrlands stranden hoedt,
Één schaamle visschershut haar kruin beurt uit den vloed,
Zal Frieslands î) volk de deugd der vadren steeds her-

denken ,
En dankbre tranen aan hun nagedacht'nis schenken.
O ja, veeleer vergeet mijn regterhand zich zelf,
Eer stijgt het visschenheer naar 't blaauwe stargewelf,
Eer zal de Gele zee langs Neêrlands vlakte zwalpen,
Eer stort de schoone Rijn , die fiere telg der Alpen ,
Zijn stroomkruik, met geweld, naar 't Adriatisch strand!
Eer wordt door 't kreetf-gestarnt' de Samojeed ver-

brand ,
Eer zal in 't dienstbaar juk de dolle tijger zweet en,
Eer Frieslands 1) volk uw vlijt, o vad'ren! zal vergeten.

II.

Ne! as wij ues oaufears foarjitte kenne, den meije wij

1) In het oorspronkelijke staat: Hollands volk. Ik noem
de vrijheid dit woord, naar plaatselijke gelegenheid, in
^Frieslands volk to veranderen.
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wol ontanckbre basterdbern hjitte. Ja! basterdbern,
Hwet is er ommers in ondersohiêd luseken hjar in ues.
O! as ju ues wenten 'r is seagen meij ien, twa in trije
ferdjippingen , meij kroanlist in pylers, ju sloegen faest
de hânnen yn inoar, inseynen: •„ ne ! dat binne gjin
bern fen ues ! "

Mar as se den 'r is seagen, froulieu. hoe 't jimme alle
daegen, in benamen snjeuns, yn it wetter ompolske
oer strjiette in flier, hoe 't jimme wrjieuwe op kamme-
net en puitrom, op tangge in pankoekspanne,op leppels
in foareken , yn ien wurd, op al whetjimme glaed haw-
we wolle, den stienen ju faest, as s' it te Keulen tonger-
jen hjearden. In den dij tyd, dij moaije tyd, dij maeityd,
o, as dij oankomt, d e n ! . . . . o , it wetter rjint er jimme
fen om 'e toseken, wyls it jim manlieu is , as hjar kâld
wetter bij de raeg del gjetten wurt; — den, ja den be-
gjinne jimme 'r is liege te libjen, den is it as jimme de
maeygaezen begjinne te plaegjen, jimme wurde sa
fluch as swealtjes, in wij wiernen wis uetlitten fen blytî-
scip, as wij niet wisten dat dit moaije waer de foarboade
is fen de stoarm , dij folgje scil.

Jimme scille it noch wol wiete, manlieu, hoe wij den
hast gjin droech plackje hawwe yn ues eygen hoes ,
hoe wij fen '« iene keamer yn 'e oare, fen 'e oare yn 'e
keucken in fen 'e keucken er hast uet jaegge wurde,
trocfa sock oaugryslyck wetter smytlen.

O! lockich foar ues dat dij tyd mar ienkear yn 't jier
komt, in dat ït nooyt langer as fjouër wyeke doërret. It
is wier, fjouër wyeks is wol in tretjende part fea 't jier,
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mar as wij yn oanmercking nimme, dat dizze greatte
hoeshimmelerij it greatle froulieus-feast is ta foardyl-
ging fen alle sichlbre in onsichtbre smoarigte, den
scille jimme mij tastimme dat fjouër wycke neat te lang
is.

Daerom wurdt er aek uet foarsoarch, in fjirtjen dae-
gen foaroau, alles meynimme litten uet staed as hjir uet
•e winckels helje litten, om as 't de tyd is mar foart te
farren.

Bjinders, wytlingen, dweylen, learrenlapen , luivvae-
gens, kalck, lackmoes, al dat goed wurdt den oankoft.

Den giel it op in sjouwen om hoeshiminelsters; de
iene rint hirder as de oare, whent elk is bang dat er te
let komme scil.

Myn wyfcke wier fen 'e maeityd al sa oerstjoer, doe
ues hoeshimmelster bescied bruchtte, dat ju noch yn
gjin fjirtjen daegen komme koe. Mar it is yn oarder
koam, wij hawwe 't hoes schjin kryge.

Dij selde neymiddeis koam er in frouminscke, dij myn
wyf de splintter uet de foet lits.

Och! as w' er mar whet faester oan îeauwden, dat
alle swierichheden ligtler binne as wij se whet gedildig-
ger draege; in dat alles, whet sims tjuster lycket, just sa
waeze mat, opdat wij it Ijeacht better sjen scille , wij
seoenen ues wyse moelle wol whet faecker ynbynne,
in net sa faeck gromje in gnoarje.

It woardde de neymiddeys moay waer, alles gong
flink fen de hân, in de jouns om healwe oalwen pakte
Orpheus ues sa seaft yn hjar earmen, dat we ues de
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oare moanne hast ferslept hienen, hie ues hoeshimmel-
ster ues troch twa hompen op it finster net wecker
macke. Wij spronggen fluch fen 't baed, de twaedde
feastdey faegoûn.

De spanten in hoannebalcken woardden fiks meij in
biesem uetraegge , in de souder moaij oanfaegge, sa
dat ergjin stofke fergjetten, in gjin spin yn 't libben
bljeauw. Doe ues souder fen boppen schjin wier , scoe
er fen onderen beurt hawwe.

Earst woardden spieggel in scüderyckes fen 'e moëre
noam , in op 'e raeg naest in oar op 'e taeffel leyn , in
meij in heal oere wier ues heele flier meij sjipsop be-
poescke , sa dat de eynen er wol hast syle koenen. It
wier hast krekt as ues hoes, de stôal fen Augias wier,
in Herkules alle kanaellen stroome liet, om de boel
goed uetweakje te lilten.

Lijckwols binne wij er allegear lockich oaurecke. Wij
binne soun bljeun in hawwe fen gjin ferkâldenheid wie-
ten.

ïn doe alles waer op syn sté hingge, as ley, as stôn,
ik moat sizze it foldiè mij scoan, whent wij muchften
ues hoes aek waer broecke. Ik strits wol de foetten
tige oau op matte as dweil, dij foar de doar ley, mar
ik bin er sonder kjibjen oaurecke.

Jimme aek, manlieu ? — Nou , den gunne wij jimme,
Friesce froulieu, graeg de earre dij 't jimme takomt,
dat jimme sakeken in schjin binne, mar aek hoopje
wij dat ues hoessen net allinne pronk- mar aek wurk-
keamers waeze in bljieuwe meye.
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O, froulieu ! jimme stean heag by ues yn 't blaed,
as jimme ues it hoes ta in himmel meitsje , daer oarder
in schjinheid de hoeshâlding besljoerre, in itis ues daer-
om romde moeijte wurdig, 'r is te sjen , whet nut jim-
me dögge , troch alles yn 'e hoeshâlding schjin in oar-
derlijck te bewarjen.

III.

In den neame wij yn de aerste pleats : troch oarder in
schjinheid arbeidsje jimme meij, oan it behald fen ues
soûnheid. Ken min it de berntjes net oansjen, meij hjar
giele flantrige kleur op 'e maegere oangesichtjes , dat
de hoeshâlding net yn 'e heak is 1 Sjuch , daer giet in
bernhinne , it scil ney scoale. It sceukt in klouwt de
maegere lea meij de bienbijterige hântjes, dij yn gjin
fjirtjen daegen wösken binne; it jonkje, dat efter hjar
rint, sitte noch de pluesters in fjearren yn 't hier, fen
it smoarigge baed daer de lea op raest hat. Hjir in daer
sjuoht min al't begjin fen foarwaerloazing oan in tearre
ligchem; it binne bern daer elts in oaugrijs fen hat, in
it hoes waeryn ju weinje , wurt vol fen in oaugryslijoke
Ijucht, dynetoarsas scaedelijck wurckje mat foar de
soûnheid fen allegearre. In ken yn in siôk ligchem in
soune geast weinje ? •— Dizze fraeg brjingt mij ta in
twadde stelling : Oarder in schjinheid hawwe in wol-
diedige uetwurking op ues geastelijce in foarstànlyce
foarmogens.

Oarder ommes is alles whet ues Himmelsche Heyt
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macke hat. Sjuch omheag , sjuch omleag, alles oarder.
In dat hat Hij aek yn ues leyn. Wol jimme bewijs ? —
Asjirameden strakjes Ihues komme, gean den ney
jimme pronkkeamer in gysselje de heele boel op, in
troch in oar. Set it kammenet midden oer 'e flier , lis
de biesem daer boppe op , hingje de tangge in de jisk-
scoppe oan 'e glaedde knoppen , set it scerm foar de
faird , lis de stoellen op in bult , set de widze op 'e
taefFel, in it poasseleyn oer 'e flier, in jimm' heele
keamer scil in chaos waeze daer 't jimme net mear
doerje kenne. As in'm in koer fol moaye blomkes, en
smyt se allegear sonder oarder troch in oar oer de
grotin ; as nim in trjied , rjieuw se bij in aor , in meits-
je 'r in blomkrànske fen, in jimme scille mij sizze dat
oarder ues ynieyn is troch ues greate Meitsjer. O,
fjil it allegear' meij mij, dij hjar oerren net ferslam-
pampje , as allînne hjar lighem goed dwaenne.

O , as wij ues geast syckje te ferryckjen, hoe fjille
wij it den, dat Apollo ues syn gaewen tasmyt, as alles
himmel in schjin om ues is.

Molijck smytte inkelden mij yn 'e moeile, dat Demos-
thenes, de Griecksche wijsgear, soms wycken oaniên, yn
in got yn 'e groun wenne, daer hij it greatte wurk fen
Thucydides achtkear oauschrjeauw., om him dij styl aon
te wennen, in waerhij stiekjesmacke dy ney de lampe
roekten, sa as de Grieken seynen , mar den is it lijck-
wols noch net klear , dat er aek yn dij onderierdsche
keamer gjin ienfâldige oarder wenne.

Sa kenne jimme den, froulieu! troch oarder in
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schjinheid arbeidsje ta nut fen ues ligchem in geast,
mar, in dit is de laeste stelling dy ik oannim : troch
oarder in schjinte arbeidsje jirnni' meij oan ues tijdlycke
w.olfeart.

Sjuch daer gjinsen dat famckje, meij in moaij koë-
renblou jackje aon, in knap scheldoeckje foar, in fick-
se hoazen oan 'e foëtten, dat lycket gjin. smeldoek, dat
scoe min net sizze dat in earmlieu's bern wier. It packje
is justerjoûn fen 'e snydder koam ; heyt hiê in fer-
faltje hän , in wol syn bern 'r is opslrijcke. Mar sjuch
it selde bern oer vyf wycke 'r is waer, bij sneyn in bij
dey, altyt sjuch jim lij ar allyck. Mey in fjirtjen daeg-
gen schoërt it bern bjar jackje yn in spycker , de sclioër
wurtfendey ta dey greatter, de foêt komt troch de
hoas kypjen, in noch fjirtjen daeggen letter sljacht de
iene lape de oare. Och! hiè mem de hân er oanhâlden,
in de schoer foert waer naaijd , hie ju it jakje 'r is
uetwösken, ju hie hjar bern noch knap yn 'e klean hân.

As 't oan eyn is , den mat er in ny waer komrae,
tinkt mem. Hjar man sorept in schoërt; mar 't is foar-
gees , al smyt hij it meij de sceppe ta de doar yn, ju
jaget it meij de kroade er folie hurder waer uet.

In bulte minscen miene dat allinne rijkdom oarderlijck
waeze ken ; maer scoe it net wier waeze dat schjinheid
in oarder folie minder nimt as smoarigte en ferwaer-
loazing , in scoe it tien foar de earme noch net folie ne-
diger waeze as foar de rijcke ; kin in jildponckje in ien
ijseren kiste allijcke folie fele ?

Ja.itijseris hurd, maer hâld op meij schjirjen in
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it sil gou foarrustje ; sa sil den aek eltse hoeshâlding
syn eygen graef dolle foar tijdlycke wolfeart, waer gjin
schjinheid in oarder weinje , whent gjin jildpong is sa
great, as min ken it eyn wol rikke , in gjin kiste sa djip
as min ken de boem wol fine.

O , daer is in bult earmoede onder 'e sinne , mar as
min alles is rjucht neygong, scoe den bij in heelebulté
minscken de oarsaek net waeze: foarslofjen in foarsmoa-
figjen ?

Hâldjimme den mar oan, wyfckesliïieijhoeshimmeljen,
spiêl uet jim hoes alle onhuerrens in smoarrigens. Fied
troch oarder in schjinheid in sterck en kreftich neysljacht
op; in wij, jimm1 manüeu, in ues bern, jimm' ney-
slaehte, scille jimme daer foar earre in tanckje.

IV.

In sa stean ik den nou oan it eyn fen in oertincking,
dij toar lycketin op him sels foar is. Maer lyck as de by
dij aek op heydeblomckes flucht, daer 't ju de swiete
hunnich uelhellet, sa kenne wij aek hjir net uetschiêde,
foar dat wij 'r is evven ues selsbesjenne, of 't er molyck
aek smoarigte is dij er noadig oaumat, omdat se ues mis-
stiel.

Wij wolle den mar krekt as de froulieu dwaenne, fen
boppen oau begjiinne in de smoarige boel ney onderen
del spielle.

Jimme scille wol fielle, frjeunen, dat ik hjir net mien
de smoarrigte oan holle in hânnen, net de onhuerrens
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oan ues Iigchem. as nieij oare wirden: net de ueterlycke
mar de ynwindige smoarigte.

ïk haw sa wol 'r is heard, dat de froulieu seynen: wij
hawwe in baeste hoeshimmelster, mar ju ken de hoeck-
jes in hjentjes net fine; wij wolle den sokke hoekjes in
hjentjes yn ues sels opsyckje, dij we meij 't bleatte
aeg net sjen kenne, in den neame wij yn de earste pleats:
it foorstàn.

Doe ues âldste broer in sister, in tagelyc ues oare,
oare, oare-heit in mem, Adam in Eva, op it moayste
plackje g-roun wennen, whet v/ij ues tincke kenne, in
noch net iten hienen fen dij apel, dij hjar de dea kostte
hat, och! whet wier it doe moay yn dat hoescke , folie
moayer, froulieu, as yn jimm' moayste pronckkeamer.

Yn dat keamerke hienen ju gjin sydfïnsters, ne! allin-
ne hienen ju er yn twâe kesynljes yn 'e foargewel, dij
rjucht uetseagen , kreckt op 'e Gerjuchtichheid oan.

O! whet slrjielde de mylde sinne moay troch de spier-
wyte finsterglaezen. Whet kypen de frjeunlycke stearc-
kes in het golle moantje bij jountyd moay yn it schjinne
keamerke, in nou, sjueh 'r is hoe moal 't ir nou uet-
sjucht. It spinraeg sit sa dik foar 'e glaezen, dat min er
net maer troch sjen ken; it is as 't er aityt scimerjoûn
is. It spygeltje dat er yn hinget in daer de onschild hjar
aleer meij wollust yn beseag, sit gled onder 't stof be-
dobbe.

len scilderijcke is lyckwols aerich ontkaetn; sjuch
jimm' it wol 'l daer haw je opstean in frouminske, ju
hâldt in hoesdoek foar 'e aegen; ju hat wol readde wang-
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gen, as dat mar sounens is; ju bat in blaed op 'e schoat
lissen, it lycket wol in fygebeamblaed; in daer onder-
stiet te laezen: schamte.

Nou it sloaf hat gjin scild; giet it jimme aefc sa net,
froulieu ? Scoen-en jimme jimm' aek net schamje, as
wij bij jimme yn 'e hoes koamen, in jimm' gcdyntjes
wiernen den sa giel, as it spinraeg waeyde oer 'e kea-
mer in foar 'e glaezen , as it fyne tegoed in de moaye
scilderyckes wiernen onder 't stof?

Nou , wha den noch sa'n keamerke hat, sparje den
mar gjin sjipwetter noch bjinders ; besjuch alles nouw,
whent wha ken 't yn sa'n wente uethâlde? — Ik haw er
te minsten myn nocht fen, in wij wolle nou 'r is sjen,
yn it sydkeamerke daer naest. Boppe de doar stiet:
Oardiel!

Dit keamerke mat it ljeacht ha troch de selde glaezen
fen de foarkeamer: it foarstan.

Daertroch is 't aek sa tjuster, dat as we er is yn sjen
wolle, den scil 't baest waeze dat we it ljeacht opstecke.
Kom daer hinget in lantearntje, selskinnis hjit it, dat
stecke wij op, wij malte 'r doch gou 'r is yn sjen.

Nou, dat sjucht er net folie moayer uet, scoe 'k sizze.
Daer binne faest yn lang gjin veagers in biesems bruwkt.
Allegear spinnekoppen in naesten daer it stof in fin-
gerdik opleyt. Marsjuch, daer yn'e hoecke, daer sit
aek in great loay froumins, ju docht neat as waege meij
de scjealjen dij 't ju yn 'e hânnen hat.

Ju hat er faest al lang wenne, whent hjar namme hat ju
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krygge fen it hoes waeryn ju wennet allinne meij dit on-
derschied, ju fajit: foaroardiel 1).

Sjuch de hân komt onder 'e holle wey, ju tilt de
scjealjen op; lit ues 'r is sjen, whet ju daer op leyt. Nou
noch moaler, de deuchden fen hjar beyde boerlieu. De
iene boerman is ryck, de oare earm as in luws. Ju waegt,
in de deuchden fen 'e rike binne wol helte swierder.
ïnkeld bart it dat de ewenaer ney de earnae syn kant
oerslacht. al ney 't ju te moede is. Hat ju sels moay arich
boesjild den wint de rycke it; is ju earm in krijt ju net
te folie ney hjar sin , den ferflockt ju hjar, daer 't ju
fen Ijibje mat. Ju seyt: „it goud is maer slyck, in hat
gjin wjirdije." Wij wite ommers wol better, dat it net
onnoflyc is, as min in ponckje fol nije rycksdaelders
oersparje ken, foar 'e kwaede oere. In yn 'e hân fen
him, dij er tydlycke in ieuwige rinte uet wit te meytsjen,
is it in wiere woidièd.

Daer leyt ju er waer whet oars op ; it binne hjar eygen
ondeuchden; och! whet in lyts packje, it lytste wigtje
seîs is noch te swier.

Siesa! dat pack dat ju er nou opleyt, dat is better
de moeyte wirdig, dat is in heel great pack in dat binne
hjar eygen deuchden, ju set daerom al hjar wigt op 'e
scjealjen mar komt wigt Ie koart.

Ju leyt de scjealjen weij in kryget laey in griffe, dij
oan de oare kant fen hjar lizze.

1) De tealkindigen stille it mij net kwalyk nimme, dat ik
foaroardiel yn 't frouwJyc geslachte nim!
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Nou dat is aek goed dat ju mar ophaldt meij dij wae-
gerij, whent ik scoe wol sizze dat de wiglen net ytege
binne.

Mar binn' jimme aek nijschjierrig, frjeunen! whet ju
daer meij laey in griffe docht ? Daer sit ju nou in den
op uet te reckenjen whet er a! sa whet neij hjar sin ge-
beurre mat; mar hoe slim ju aek is, it komt meast oars
uet.

In dij uetkomsten luestert ju ues den yn 't ear, daer
komt it aek fen dinne, dat wij sa faeck te leur steld
wurde.

Den luestert ju de jonge lieu yn 't ear: „jimme scille
lang bijenoar bljieuwe, whent jimm' binne kreftig in
sterck!" in sjuch , daer komt de dea stiltjes oangloep-
pen in schoerl se byenoar wey,in de onsuwere uet-
komste wurt oanfold mey it wirdje: by ney !

Ja', ju doart mear; ju doart sels de allinne Wyze foar-
uet rjinne,in as ju den foarnimt dat ju misreckene hat,
den seyt ju: „ hie 'k dat tocht? dat is aek gjin dwaen
allyck!"

As wij it 'r is oan lyd hienen scoe it den net goed
waeze, dat wij dat keamerke aek 'r is whet yn oarder
brjuchien ?

Wij wolîe nou, foar dat wij omleagens geanne, aek
noch it oare sydkeamerke ewentjes hûoQVçk\&, geheu-
gen hjit it.

Dat is aek net folie inoayes; alles stiet er op in troch
in oar, in gjin ding op 't sté. Daerbij binn' it allegearre
prjullen in snypsnaeren, ik leauw as men boelgoed
hâlde dat it gjin stoer opbrjinge scoe.



110

Yn de iene hoecke ha je in heele bult strjitliêdjes,
sa as: daar was een Ruiter en de meid, in: van Logie,
îe folie om te neanien. It kwea dat ues oandien is stiet
er kîear in bleat, midden oer 'e flier, sa det wij er alle
oeren neij sjen in om tincke kenne.

It goedde dat ues joun is leyt yn in hoecke onder 't
stof, in de mot hat it mear as hea! opfretten.

Frjeunen! as wij nou hinne gongen in wij smieten ai
dij snypsnaeren daer uet, in bedobben hjar'san steek
yn 'e groun, in, as den alles whet ophimmele wier, wij
setten er whet nij hoesrie waer yn , sa as, om mar whet
te neanien, whet scilderyckes oan 'e moerre, daer op-
stoe:

Foarjit gjin fen Syn woldieden!
Behandelje alle minsoen, sa as stoe woiste, dat'se dij

dwaen scüle!
Tinck te stearren!
Bruwk, o mjnsce, dyn jonge jierren !
Arbeidsje as 't dey is, hjer 't de nacht dij oer 't met

komt!
in socke mear, wol jimme den wol leauwe, frjeunen! dat
dit keamerke er folie moayer uelsjen scoe ?

Mar, frjeunen! bina'jimme aek hast warrich/fen al dat
sjen in hjearren ?

Och! gean noch e wen meij mij neij onderen oan 'e
linckersyde, dat hoeske moat jirnm' noch besjen ; lang
hoegt it net, sjuch om 'e hoecke fen 'e doar in ik scil
jimme raest jaen.

Manlieu! as jimme dizze keamer lans sjuche in
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steannewaeriknou stean, den sjuchejimmekrecktjimm'
froulieu yn 'e aegen, dij de gollens in bljierens fen 't
oansicht strjielt; mar as jimme den daer jimm' aegen 'r
is oaudraeije in sjenne yn it keamerke dat ik aanstôns
sey, itly'arfhjit it, leauw ik, den scoenen jimm' sizze;
hoe ken it moayste yn Gods scheppinge sa leag falle?

Noayt haw ik eardder sa 'n reauw bijenoar yn ien
hoes sjoend as yn dat hjert.

Wij wolle, om koart te gean , er mar fyf fen neam-
me.

Foarearst haw je 'r folleäl yn , in sister in broer
haat in nijd.

De earste ken hjar plannen wol aerig foarbergje , in
as ju den in fyt uelrjuchtje ken, dat docht ju. Ju is
kreckt lycke meager as hjar broer de nijd, mar ju hat
whet frommer waezen, scoe min sizze.

De nyd sjucht it kwea ta de aegen uet, hij loeckt se
om in de bij ta , wijis de foarhoHe yn fàlden sit.

Den ha je er yn: de wraele, dy aek uel allycke aeijen
bret is. Dat is in blastich wyf; min scoe sizze , dat ju
er tige scoan uetseag , mar dy dicke readde holle is
hjar soùnens net. Ju hat it net fen 't baeste , alîijt om-
jachtje in draewe , foar de broer in sister haat in nijd ,
in dat sonder îean; •— it sloaf is te bekleijen.

Den ha j ' er yn : de heagmoed. Dat is in grollige kea-
rel; den sjuchî min hun yn in syden , den waer yn in
pijen packje. Sijn pampis, dij oars neat swierder is
as fen aore minscen , lycket wol helte swierder 5 sa
trjieuwt hij it boarst foaruet.
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Net allinne mient hij, dat er folie rycker in wyser
is as in oar , mar aek dat er folie frommer is , in sa
nou in den" hjeart min him mompeljen : „ ik tanckje
Jou, o God! dat ik net sa ondoagens bin as dij in
dij!" in dat docht him de deasteck.

Rare nukken hat dij kearel ; hij wit soms net as
er de toet opdwaen wol as min tjin him praet, mar
hij ken d' er op aon, dat er ienkear rneij in heale
cint oausàlten wurde scil, as er mient dat him in gou-
ne barre mey.

Den is er noch ien frouminscke , dij hàldt hjar ey-
gen hueshalding, oars is ju bang, dat ju schea krij-
get fen dij greate fleet.

Eygenbaet hjit ju. — Ju sit er moaij schoan bij ,
it is 't minsck baest gong yn 'e wrâld. Fen alles ken
ju, Italijaanseh boekhâlde in sa. As ju reckent meij in
oar, den hjeart min folie al: „ nul ik hâld er ien !"

Meij dat al , mat min ta hjar scande sizze dat ju
gjin heale cint oer hat foar in earme. Meijlijen hat ju
noch noaijt field, meij ianckberheid hâldt ju gjin con-
fersasie , in smoarig, hoe smoarig dat reauw dij kea-
mer mackeî, dat is net te sizzen.

Âs elts, dij den rnolyck sa 'n keamerke hat, hinne
gong, in jaegge dat reauw daer uet, en helle, om it
net leag stean te Iitten , de kauwde er waer yn, om de
boel whet op te himmeljen, den, tocht mij,scoe it in
keamerke waeze dat in bulte hier dwaen koe.

Ha wij it sa schoan ney 't sin as alles himmel in
sehjin om ues is , tuwsenreijs moaijer scil it om ues
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waese , as it daer pi aek schjin is. As den in wente
fen seaden ues omsluet, as in keuningshoes ues on-
der it tek opnaem hat, wij binne lockich yn beide.

Daerom rop ik jimm' allegear' ta : „hâld oan meij
hoeshimmeljen !

O! daer is folie te dwaen; it jier is hast waer oan
eyn!

Whet scille dij fjouer daegen koart waeze foar in bult
niinscken, dij op it eyn fen 't jier hjar hoes schjin hawwe
matte, in it is ues net beloafd, dat wij de laestejoun
'en dit jier waer juebelje scille: De Heer heeft ons in
iet leven bewaard! Daerom sis ik tjin mij sels, in jim-
ne mey it hjearre: „ Stel it hoeshimmeljen net uet oane
naeytyd, brnwk foaral de moaye daegen, it waer koe
çou 'r is omslaen!" Wij binne hjir doch allegearre op
e wrald uet te hoeshimmeljen, in wha syn oeren foar-
lampampet as 't de tyd is fen schjinmeytsjen, dij kryget
laer gjinsen, bij de ieuwich Fljeckeleaze gjin deij hier!

Ik haw it seynd.

Hurdegaryp,
'e 27 fen Wintermoane 1849. T. HEIDSTRA.



EEM1 SCH-FBHEUK 1),

De storm , in 't noorden losgebroken ,
In 't grijze nevelkleed gedoken , —
Als werd het licht door hem geschuwd —
Had reeds een drietal bange dagen,
Met onverpoosde geeselslagen,
De golven voor zich heen gestuwd.

In 't eind ontviel de geeselroede
Zijn hand, van 't goîventeisteren moede f

En trok hij in zijn schuilhoek weer;
Maar wierp nog vóór terug te trekken .
Om zijne gruwelen te bedekken,
Het nevelkleed op de aarde neer.

Doch, zoo als 't onbesuisde drijven
Des ruiters 't ros doet hollend blijven
Lang na de spoor het voorwaarts joeg ,
Zoo bleven nu de golven rollen
Ea als verwoede stieren hollen ,
Schoon reeds de storm zo niet meer sloeg.
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En wat ze op hun gekromde nekken
Meevoerden, moest ten speelbal strekken
Aan hunne woede; menig kiel
Werd dus nu hier dan daar gesmeten ,
Tot dat ze, half van een gereten,
Op rif of rots te bersten viel.

Zoo één' , •— waarvan het felle woeden
Des storms op verre Noordervloeden
Reeds roer en masten bad geknakt —
Die , als door ijzeren reuzenhanden
Gesleurd naar de Amelander stranden,
Op Bornerif 2) werd neêrgesmakt.

Daar lag ze , hijgend , kreunend neder ,
Nu onverwrikbaar vast, dan weder
Nog hooger op het rif getild ,
Straks in het zoute schuim bedolven
En door een nieuwe magt van golven
Het harde zand als ingedrild.

Dra waren bint en bout verwrongen ,
En dek en duigen los gesprongen,
Terwijl het roer aan splinters sloeg;
Nu stortten ook met dondrend kraken
De masten over boord, en braken
De golven woedend in den boeg.

Het scheepsvolk , moede en afgestreden ,
Gekneusd , gewond aan lijf en leden ,
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Vindt op het dek ter naauwernood
Nog iets, waaraan zich vast te klampen,
Om tegen 't golvenheer te kampen,
Dat dreigt met een gewissen dood.

Wel tracht het tiental kloeke mannen
De wanhoop uit het hart te bannen ;
Wel schraagt nog de een des anderen moed.
Maar, ach! van waar zal redding dagen?
Wie ziet hen ? dan zelfs , wie zal 't wagen,
En tarten den verbolgen vloed ? . . . .

• ö c

Geen uitzigt om 't gevaar te ontkomen ,
Een golf heeft hun de boot ontnomen ,
Hoe vast ook aan het dek gesnoerd, —
Niet eens vermogen zij te gissen,
Veel minder , zich te vergewissen,
Waarheen 't geweld hen heeft gevoerd.

Reeds driemaal ging de zon ter kimmen
En 't Oosterboogeind weer beklimmen ,
Sinds zij haar 't laatst in vollen glans
Aanschouwden, sinds hun, in het donker
Der nachten , 't laatst het stargeflonker
Ten loods was aan den hemellrans.

loe de ongelukkigen ook iuren ,
ij zien slechts dubbele watermuren,
edekt met schuim; daar boven hangt
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Nog iramer met een Iooden zwaarte
Het ondoordringbaar dampgevaarte,
Waardoor de nood te sterker prangt.

Daar naakt weer, als een woud-os loeijen̂
Bij 't naderen in omvang groeîjend ,
Een hooge golf het wrak en hort
Met woeslen vaart er over henen ;
Een oogwenk schijnt het al verdwenen
En in de diepte neergestort.

Een doffe kreet smoort in den donder
Der branding. . . . Maar nog werkt van onde.'
Den waterreus de romp zich los,

^En nog weerstaan de schepelingen
Des monsters hevig rukken , wringen ,
Geklemd aan ankerspil en tros.

Nog zien zij zich behoed; maar velen,
Ach , kunnen 't zich niet meer verheelen :
— Hun krachten minderen meer en meer ;
Drie etmaal werd geen oog geloken 1 —
Komt weer een golf hen dus bestoken ,
Zij sleept hen in den afgrond weer.

En bang en banger wordt hun 't harte;
De een denkt met weemoed aan de smarte
Van gade en kroost, wanneer zij hem
Nu vruchtloos zullen blijven wachten ;
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Bij hen verwijlen zijn gedachten ;
Hij waant, hij hoort der dierb'ren stem.

Een ander, na een bandeloos leven,
Gevoelt zich aan zich zelv' hergeven,
Gevoelt zich zondaar ; wat nooit boog,
Zijn trotsch gemoed, — buigt nu — wel spade,
En lispelend: „ Groote God, genade! "
Heft hij het smeekend oog omhoog.

De schipper, grijs van baard en haren,
Blikt rustig naar het woên der baren ,
Al gaapt hem de afgrond grijnzend aan;
Hij heeft op aard zoo veel te strijden,
Hem is het leven meest een lijden,
Hij is bereid het af Ie staan.

Hem mag de zoete hope schragen ,
{Ze doet de pols reeds sneller jagen)
Dat hij zijn dierbare echtvriendin ,
Hem voorgegaan met tal van vrinden,
Jn zalige oorden weer zal vinden ;
Hem is het sterven dus gewin.

Maar ziet hij om zich heen , die blikken,
Vol angst en vreeze, doen hem schrikken ;
„O!' ' roept hij, „mannen ! niet versaagd,
Gij zaagt toch meer den dood in de oogen,
Gij weet, hoe vaak door 't Alvermogen,
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In hoogen nood . er redding daagl.

„En toch, ik mag 't u niet ontveinzen ,
Gij snoogl uw zonden wel bepeinzen ,
En bidden; 't js thans biddenstijd.
Maar, broeders , laat ons eerst vergeven,
Wat de een den ander heeft misdreven,
Weg, weg nu alle haat en nijd!

„Dan z a l . . . . " Wat doet hem eensklaps zwijgen ?
Wat doet zijn borst zoo hevig hi jgen?. . . ,
O God , de nevel wijkt en dunt ! . . .
Daar trekt hij langzaam heen , daar dalen
De koesterende zonnestralen
Weer neer O,, schets het, zoo gij 't kunt.

En 't is als wijken ook gevaren
En dood; verrast, verbijsterd staren
De schepelingen rond, tot één
In 't zuiden meent een kust te ontdekken;
't Zijn duinen, die zich oostwaarts strekken;
Hij wijst, verrukt, er de and'ren heen.

„Ziet, ziet," zoo doet hij luide hooren,
„Zijn daar niet Hollums kerk en toren?
Of 'k nu in 't west de kaap ook vond! . . . .
Daar is zij, z i e t . . . . . zou ik nog dwalen ? . . . .
Neen, 'k zie ook ginds een molen malen 3).
O God! 't is ons geboortegrond."
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„Waarachtig, 't is zoo!" juichen allen,
Terwijl de vreugdekreeten schallen;
En velen voelen 't oog; een traan
Ontwellen. „Ziet!" roept nu een ander,
„Zijn daar geen mannen bij' elkander?
Och, of zij herwaarts de oogen slaan!"

„Dat doen zij, ziet, zij wenken, wuiven,
Hoe ook het branding-schuim moog' stuiven,
Zij zien ons O, Gods niagt is groot.
Gewis, Hij wil ons nog behoeden —
Ziet, hoe zij zich ter hulpe spoeden —
Daar naakt reeds langs het strand een boot."

Zoo was 't; maar ik gevoel., 'k moet falen,
Zoo ik u 't oogenblik wou malen,
Waarop de redders aan het wrak
Genaderd zijn en daar hun vrinden,
Twee hunner zelfs hun broeders vinden;
Daartoe is mijn penseel te zwak.

En hoe dan u een schefs te geven
Van 't schouwspel, roerend en verheven,
Datalleo aan den oever wacht,
Als redders en geredden landen,
't Gejubel klinkt langs duin en stranden ? . . . .
Hier helpe u uw verbeeldingskracht.

J. H. HEIJMANS GZ.



A A H T E K E E B I N G E I .

1) Voorgelezen in eenc buitengewone Departementale ver-
gadering der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

Vroeger werd een stukje, mede eene schipbreuk schetsen-
de, getiteld DE KEDDINGBOOT, in den Friesehen volks-al-
manak opgenomen.

Dit zij daarvan een tegenhanger.
Dáár , toch, bepaalde ik mij hoofdzakelijk bij de redding-

boot en de redders, hier bleef ik met mijne gedachten aan
boord van het gestrande schip.

Ik ga dan ook in dit, om niet in herhalingen te vallen , niet
verder dan tot het oogenblik der redding.

Op het gevaar af, meer dan gewoonlijk, prozaïsch te zijn,
geef ik des zeemans taal en schcepstermen hier en daar we-
der, zoo als ze mij bij het opteckenen der gebeurtenis voorkwa-
men, ook op dat ik der waarheid zoo getrouw mogelijk mogfc
blijven.

2) JBornerif, eeno zandbrug, langs de noordwestkust van
Ameland zich uitstrekkende.

3) De kerk en toren te Hollum en de bakenkaap op het
weststrand van Ameland zijn (en waren vroeger met de thans
afgebroken molen te Ballum) de merken der zeelieden om
Ameland uit zee te onderkennen.



OAN SOMMIGE FAMKES-

Famkes waes dochs net sa detlen ,
Smit sa mei de Ieafde n't om.
Haldjim namme fry fen smelten
Hing dochs it ligte kleed net om.

Al dat pinkjen mei de eachen ,
Al dat manfolk paetjes dwaen,
Jamk sa om hjar hinne teachen
Scil jim dochs gin fryer jaen.

Och, jim miene mei jim praeten ,
Mei jim swiete flaaijery ,
Mei dat jimmer wei to kaeten ,
Dat elts sin oan jimme kry.

Leafde is ut aad sa scruten,
Haldt hem Ijeafst hwat efterut,
Mij 't hem fen sok malle gruten,
n' Griist fen sokken ijdellut,
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Nobel famke, froed fen seden ,
Dogt eltsien wol goed besceid ,
Mar is fy fen leffe reden ,
'n Eang fen ijdeltutigheid.

Dei's bij 'twirk, de sneins nei tsjerke,
Jouns yn huws , bij mem en heit,
Nooit fen 't hiem , as iis en merke;
Sok ien is 't dy 't manfolk flij't.

Famkes , och ! wol nei mij heare ;
Wyldigheid dat stiet sa mal ,
n Hald dochs de alde spreuk yn eare,
„ Baesle ky siikt ma op stal. "

D. H,



SIMMERTWIERE.

Ien sitnmertwiere waaide,
Oer mied en mar en feart,
Da hja de snijltsjes aaide
En kalde oer hjite geat.

Hja krolde lîtse weachjes
En joeide yn it gears,
Of boartte oer de reachjes,
Fen 't sefte griene flaechs.

Doe scodde hja de sîlen
En striek de winpeltut,
Of doude, onder bîlen,
It snikje eat foarut.

Nou sead fen troch it blomle
To djoeien, yn it fjîld,
Of oer da welters romte,
Fen simmerbjite mild,

Doe sceat hja nei de bjeamen
En striek oer blæd en tuk,
Hja laete hjar net teanien
Troch 't bosk, sa ticht en tsjok,

Hja wiggele oan de tuken,
Wer onder geale swiet,
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Seft slomjend, siet to duken,
Foar 't barnend sinnehiet.

Gou troch de friske koelie,
Der om en troch hem gong,
Fielde hij de swiete soelte
Dij hem ta sjongen twong.

Nou orgelen wondere teanen,
Wer troch it swyen wald.
En twiere seach hjar leanen,
Mei sangen, tuwsendfald.

Doe gong de twier hjar tredden,
Nou buwgt it jonge halt
En knikken alle bledden,
Da 't fuwgelt wer heegtiid scalt.

Hja krongjwer nei de romte,
Troch ban en binnenpaed.
En frisce mensk en blomte,
Dat hîrade nei hwat scaed.

Riu flodderjend, suwsjend, wielend,
Is hja yn 't loftrom teind.
En hatf, as wargens fielend ,
Hjar der to resten leind.

D.H.



DE BOEREFAÊM YN 'T NOCHTEREN.

De boerïnne wpt har oâ 't bèad:
Tryn! Toe heardst it? Tryn ! toe gou
Tryn! Toe komste ? . . . . Anstonds frou.

Tryn yn har sels prûet .-
Fa. Der mei ik min mar oer.
Goelt uws frou n e t . . . . den de boer;
'k Bin sa gammel, 'k bin sa dronken,
Slîprig stean 'k nog op myn sconken ,
Wier ik nou sa as uws vrou . . .
Kôap \va 't w o e . . . . ik kaem net gou.

Mar om eak ris frou lo wirden
Det hat nog hwet te betjudden!
'k Bin wol són. Yn 't wirk wol handig,
'k Dog hit meast en tyd foelbandig,
Mar det ha 'k mar 1'oar mij zet:
Frou! Det wirdst dyn leven net.

Mar det 'k dei oan dei sa bodsje,
Det mij jons de koeten scodsjc,
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En myn hitnd, as immen 't seag ,
Sit net op , mar . . . yn 'è reag.
Jeië-drieuë dei oan dei,
't Is mij dogs wol yn "e w e i . . . .

De boerinne ropt loed:
Tryn ! Hast molken ? Hast ol boà'nd ?
Eak ris wer de trij-oer tôand ?
Hondig mast det oer wer smarre ,
Komt de lytsfeint mei de karre,
Tryn ! Dou moast de bargen jaen
En in hoân oân 't hoeswirk slaen.

Tryn ropt forslein werom „•
Herinkisei! Ik bin oon 'tbjinnen,
Frou! Sa dalik ha 'k uws hinnen
Yn 'e beituwn efter west.
Dèalis! Hwet is det en least! '
Mij fen 't ien' yn 't óre roppe,
'k Bin wer yn hit wirk bestoppe.

Och! woe Jitze 't nou mar dwaen,
't Jawird woe 'k him dalik jaen!
Det min den eak wys nog is
As min kin! Hoe fier is 't mis.
Dit— dit wit ik ysder feast
'k Tjinje dit jier foar hit least,

De frou en de dochter roppe ta getyk
Tryn! De manliu! 't Drinken ré!
Brêa in boeier! Gou de thee!
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Tjies en tjiesrosp! 't Grêate mes!
En hwet moalke 't Is yn 'e es.
Honnen gear! N o u . . . . smaklik drinken,
Wol bekomtjim 1 . . . . Mij hit tinken.

H Julij 1851. A.B.



'K HA NAWT TO KLEYEN.

'k Ha nawt to kleyen oer mîn wiif,
Al is se tige ry ,

Al ken 'k hit foar min eagon sian,
Det sa 't nen towen balde kenn',

End 'k wis yete earrnoed kry,
Al hab ik înna hûs nen heil,

Al is se jiramerwei
Unbrùksum, tisich, lilts end stiif;
'k Ha nawt to kleyen oer mîn wiif,
Hwent ik fulgje ac mei sieîe end liif

Hir dwaen în ollen nei.

'k Ha nawt to kleyen oer mîn bern,
Al meitze hia 't sims raer,

Al sciute se inna 't dwaen to cort ,
Det oars en bern bitrachije moat,

Ut achting for sîn faer.
Howol er oan hiar sedichheid

Sa 'n drôvich eind mankeart,
Det nimmen by hiam durje ken;
'k Ha nawt to kleyen oer mîn bern,
Hwent self ben ik er d' oarsaek fen:

'k Ha hiam nen deugden leard.
9
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'k Ha nawt to kleyen oer min feint,
Al ducht er faek forkeard,

Det hy nen goe biskied rny jowt,
My oltîd oer da snute snaut,

End nei mîn praet nawt heart5

Al fulget hy sîn egin sin ,
End ducht kreki sa 't hiin lest;

'k Ha nawt to kleyen oer mîn feint,
Hwent hy wirdt ac fon my nawt heind,

'k Jou nea him lins noch rest.

'k Ha nawt to kleyen oer mîn faem,
Al is 't diu beste nawt,

Al mei se Dimmen fon mîn bern
Binei hast foar hir eagen sian ,

End 't ac up my nawt heth,
Al sette se ac wol iten wei;

Biscule 't up hir bed ,
Ja, seïs my wol ris jild unlnaem,
'k Ha nawt to kleyen oer mîn faem:
Ik wit wol hwer 't fon dinne kaem,

'k Joech faek se lang nawt sed.

'k Ha nawt to kleyen oer den mon,
Hwams hûs nest mines stiet,

Wol hy sîn burmonsplicht nawt dwaen,
My nea sîn help end ried nawt jaen,

As ik în 't lyen sit.
Howol hy my by elk end ien
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Wol graech forspuye woe,
As wier 'k dy heislikste unforstond;
'k Ha nawt to kleyen oer den mon ;

'k Die ac sims hwet ik koe.

'k Ha nawt to kleyen oer ûs gea,
Al benne er mensken în,

Der daegliks um iny hinne stean'
As wulven, klaid în skiepeklean,

Mei herton fol fenîn ,
Al tref ik er ac sucken oan

Hwams wensk hit ollîd wie,
Det 'k yet ris bidlje mucht um brea;
'k Ha nawt to kleyen oer ûs gea;
Ik die hier ac en bulte quea ,

As 'k se înna knipe hie.

'k Ha nawt to kleyen oer pestoar,
Al sciut er wol lo cort

In 't dwaen fon riuchl end benlikheid ,
Hwerfon er uppa stoel oars seit,

Det elk bitrachtje moat,
Al wiist er 't smelle paed ûs oan

As d' echte Himelwei,
End giet doch sels up 't brede ùs foar;
'k Ha nawt to kleyen oer pestoar:
Stie ik as klirk up sa 'n kantoar,

'k Die ac nawt hwet ik sei.
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'k Ha nawt to kleyen oer Mînhear,
Oer 't haed der grieteny,

Al heth er al en bult geweld,
End eft er elk" da wetten stelt

Ut sucht ta hearskippy.
Al moat ma 't sùr forthiane brea

Yet by sîn oerfloed jaen,
End det noch for en min regear;
'k Ha navv't to kleyen oer Mînhear,
Hwent joech ma my ris sa 'n affear,

'k Scoe faek naet bettor dwaen.

'k Ha nawt to kleyen oer 't regear
Fon Neêrlonds staetsbistiur.

Al giet dy nutte middelstond
Sa swiet wei ùt ûs hele Iond,

End meast ta earmoede oer,
Al hearUma se biloften dwaen,

Doch siucht yen uppa 't lest
Den wer (o leur sîeld kear up kear;
'k Ha nawt to kleyen oer 't regear,
Hwent stie 'k oan 't roer fen th'sfaetsbihear,

Den die ik ac mîn best.

'k Ha nawt to kleyen oer da wrald,
Al liket se ac forkeard,

A! jout se ûs al en hopen lest,
En bulte wirk, en bîlsje rest,

Al wirdt da deugd nawt eard.
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Al leit er up sa manich rech

En swier to tôyen kriûs,
Al thwingt se faek ac jung end ald;
Ik sidz', sa lang ik libben hald:
'k Ha nawtto kleyen oer da wrald,

Hwent sels ben 'k ac naWt plus.

Mnmmagaest. JENTJE SIJTEMA.



DE LOFTBOL.

Hwet ha 'k en ra-re Loftbol sjoen S
Hwet gong dy nuwrig fen 'e groen.
Hwet krast en kreak ir fel,
Hwet draaid en zwaaid' ir yn 't roen om*
Hwet rysd' ir yn 'e stear kolom,
Hwet kaem ir rimpen del.

Mar do 't ir yn 'e higt' op flêag ,
Det scil 'k jim sidze, hwet 'k do sêag;
Hêar nou d' ris efkes ta.
Forbielding hald' en stioer it roer ,
De Hoop, det valsche bern har Moer
Woe 't Masterscip der ha.

De Bol wier fen papier sá plakt,
De Hoop har zegel wier 't mei lakt;
De boagen doebeld geâr.
't Pompier wier tîge tigt bescreuan,
Nin plakje wier der wyt op bleuan,
Trog scooijer.. . boarger . . . hèar.

En feinten , fammen , man en wief,
Widdouwen, widners groat fol stief
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Hie elts syn scruft der brocht.
De Hoop mei 't êag sa slim yn 't kier,
Dy lakt' en plakte fen pompier
En Bol, sa 't nimraen tocht.

Hwent! Elts en ien mar op 'e wrald ,
Mar ryk en earm en jong en âld!
Dy koen1 de reis mei dwaen.
Det ding wier sa onwiten greatl
Foarbielding, trog 'e-Hoop, wier 't nêat
Him rornme ïoft te jaen.

En scip wier oender oan 'e Bol,
Sa lang en breed, en jip en hol
En dik! Wol as en foest!

't Pompier, sei'k, doebeld.Woe'n'somheeg,
De Hoop dij wonk! En mei en feeg
Der gong het! Mei iën poest.

Hie hja det nou net moi bitocht,
Krekt waer dy wien sa laedt en brocht
Der twisschen det pompier ?
Hoop sike en de Bol wier heeg!
Hja sike net, de Bol wier' leeg ;
Den heeg wer, mei en gier!

Mar der 'k hit measte nocht oan hie
De Meast, dy op det Loftscip wier.
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(Ik M e mij' Éasf sfopj
Hwent dy der 't beast yn klieuwe koe,
De drúf der bopp' oà helje woe,
Dy klieuwden der yn op.

De frouliu hienë broeken oan ;
Hja scrip-ten sa, as wier 'n se stoan.
't Forwund're mij net fe!;
Hwent wier der ien wer aerdig heeg,
En oren scworde har wer leeg,
En beide snworren del.

De manljiu klieuwden mei ien hôan,
De ore wier nei myn forstoan
Ta slioer tjin har partij.
Hwent kaein ir ien gelokkig heeg,
Syn makker houd' en sloeg bim leeg
En klieuwde him for-bij.

De drúf 1 De drúf! (Det heard ik klear,)
De drúf! Hja sloegfne nonnen gear,
De drúf! och krig ik him!
De drúf! och minsken jou him mij !
De drúf! och lit mij dogs forbij,
Oars, oars wirdt 't mij te slim.

Ik tochte: hwet is 't stomme gek.
Ik roap: hâld jimme dogs de bek,
Mealt jim de plass' eak roen ?
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Jim bin de Moane gou forbij
En nou nog heger klieuw' op nij;
Blieuw leauwer op 'e groen.

Hoop smoegd' en hald' de siken yn.
Forbielding roap: Elts syk-j1 en fyn
Hwet him hit moaiste schynt.
De Hoop treau elts en brifke ta.
len foei, krekt as rnoast ik hit ha ,
Det min jir oender fynt.

Brifke uwt de Loftbol. De hoop sprekt.
Ik scinz de faem en man nei 't sin,
De feint en wyf, fol leafd' en min,
En j i ld! . . . Oan dy 't mar wol. —
Widdouv/en, widners, boaskj' op nij;
Elts libbet swiet as rys en brij!
Klieu nei de drúf! Háld fol!

Ik tochle: hatsje flean dou wei,
Don liegst sa faek, ik gean net mei,
Ik hald mij op 'e groen.
En ha myn leazers mij foarstien
En lyts eft greate Loftreis dien ?
Den ha hja 't brifke foen.

H Julij 1851. A. B.



MIJNE EERSTE BIJDRAGE.

Ik er en en Dames !

Der ik nou it ïok haw, lid te weazen fen 't departe-
ment , fen 'e M. l. N. v. 't A. — of dat wol 't selle i s ,
ien algemien nuttig lid fen 'e inaaîscippij-— betankje 'k
al dij goede Ijue, dij nies 'n wyt bjentsje yn 'e bak smyten
hawwe. Om sa mar yn 'n omsjoch ien nuttig lid yn 'e
maatscippy te wirden, is ien foarrjucht, dat wol in de-
kaat yn 't jier wirdich is. Scoc ues Pake Eocfa siker ge>
lyk hawwe ? Hij pleeg faak te sizzen: „Men kin nou
langer mey 'n inannig wyte bjenisjes of houtsjes yn 'n
amerijke fen minne meenscen beaste, in fen domme
Ijue wieze meitsje. Mar dat litte wy der. Ik bin nou den
lid fen jimme geselscip; en nou wol men hawwe, dat it
ek myn plicht i s , om ris foar in inkle keer, hjir ek ien
stichtlik wird te sprekken. Dat liket mij oars net al te
sjoch ta. Yn in geselscip fen sa folie beaste en wieze
Ijue: domenys, abbekaten, dokters en wa al net meer!
sommige sels mey proekkcn en brillen op; frouljue mey
los hier, d' iene tsjepper en moaijer as d' oare. En der
ien Scoallemaster it wird dwaan ? •— dit kin wrammels
net troch 'e boegel. Mar, tocht ik, as 't den toch weaze
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mut, den ek raar uet 'e pyne, hoe gauer hoe better; ik
scil jhar den mar ien lyts rymke foarleaze.

En om fen Gabe Scroor net oer 'e hikkel helle te wir-
den, Hek as de studint leasten, kaam it mij beast foar,
om alles mar slucht wey yn 't boere-frïesek tesizzen,
hwel ik to sizzen haw. Mar net allinnig om Gabe, ik
haw er noch ek ien oare reden foar. Ik stean nou liker-
noag yn 't midden fen Frieslân; ik siz, likernoag, hwent
sa precies as ues lânmietters solk wirk forrjucbisje,
haw ik it net metten. Ek is myn consjinsje yn solk wirk
sa tier net, as fin dij Ijouwe; hwent, liik as jimme wol
witte, ien tige froom lànmietter scil simmerdey, as 't
smoorwaarm is , net ien stik lân miette ; hwent den , wit
hij wol, lijt de foarkeaper er neydiel by, om 't den de
kjetting te great is; de warmte set omraers alle ligche-
men uet , se!s iizer in stiel. Mar allike need docht hij 't
winterdey, as 't hienste-ies friest, hwent den lijt de
fceaper schea, om 't den de kjetting te koart is; hwent
trooh de kjeld, krimpe alle ligchemen iin , behalve de
magen fen soene meenscen.

Mar liik as ik neis sey: ik stean nou yn 't midden fen
Frieslân, en foaral dérom woe'k nou ek yn 't friesch ien
lyts rymke op sizze. „En wer scil dat oer weaze?"
freegje jimme mooglik bij jiru' sels. Ja, wer scil dat oer
weaze? dat haw ik mij sels wot tsien keer aoffrége;
want om de wierheid te sizzen, 't spant langer deales
om hwet te fmen, der yet neat oer seya is. 'k Haw eerst
al tocht om ien rymke te meytsjen oer 'esieke ierdapels;
mar hwet het men ek oan dat lekschooijen, jha wirde 'r
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toch neat better fen, allike min, as daefhoedige jonges
fen kibjen en bruijen. Priisjen, tocht ik , is folie better;
en derom gjin rymke oer de sieke ierdapels, mar Ijea-
wer ien îofferske op Lange Jan; der fen kin men mey
'n romme consjinsje folie goeds sizze. Hij is ommers by
alle fatsoenlike ljue yn greale achting. Mar sprekt min
hira hwet al te sterk oan , den kin hij wol ris hwet hollig
wirde, mar oos bjusler plesierioh om mey om Ie gean*

Mar sommige scille wol tinke: „ wer matte nou al dij
praatsjes ta ljinje? 't het neat om 'e hakken; it hinget
oan eltsjoar as droeg sân. Wij scoennen ien rymke
hawwe, en er komt neat fen." Nou ja, dat scil jimme
ek: ien eagenblikje geduld noch as 't jimme beljeaft.
Ik scil jimme noch eerst sizze, wer ta dizze praatjes
tsjinje. Do 'k noch ien jonge wier, wier 'k ien bjuster
Ijeafhawwer fen springen. En as ik den ris foar 'n sleat
kaom, der 'k ja, net oerkoe, en er dochs minlike graag
oer woe, den naam ik ien tige great oanrin, soms wol
fjoueris sa lang, as dij sleat wied wier, om mey 'n
fljucht oan 'e oare kant to kommen. Dat besleagjust
net altiid allike moay. 't Bardde ek wol ris dat ik de
pols mis roan, en, mey flacb yn 't hier, oan 'e oare
•wâl kaam. Den Beppe tige oan 't kibjen, mar Pake ber-
ge stil de pols op, en yn jier en dey mocht ik net wer
springe. Nou scil jimme denk ik wol begriepje, det alles
hwet ik nou sein haw, neat oars is, as ien tige oanrin.

Mar as 't nou bardt, dat ik joen de pols mis rin en
yn 'e sleat hingjen bljou en hwet smoarg oan 'e wâl
kom, den haw ik ien freunlik forsiiek oan jimme:
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kibje den net al te folie, mar bergje Ijeawer stil de pols
op en forbied mij for altiid it springen. Ik beloof jimme
fin myn kanl, yn dat stik, alle gehoarsimheid.

LOF OAN 'E WYN.

O, Eabel fochl! fin dij scil 'k sjonge;
Troch dij haw 'k moed, om dal to dwaan;
Dou jouste fluggens oan myn tonge;
Dou joust mij kreften en foarstàn.

Ja Ijeawe, dou bist priisjes wirdich!
Wij sjean dij yn ues midden graag;
Dou bist' de beaste sous bij 't iten;
Dou joust' ek romte oan 'e maag.

Jenewer, — nee, dij mey 'k net lije, —
Ien lyts swiet slokje kin noch gean,
Jenewer, fij! men scoe 'r yn spuie; •—
Jha wirdt ues ek sa sterk forbean!

Mar Wyn, dij past foar ieder meensce, —
Ien lieffol sels, kin hiel gjin kwea.
Hij jouwt oan àlde Ijouwe kreften;
Hij foerret, man, as spæk en brea!

En winters, as de kjeîd ues pleaget, —
Neat hellet den bij hite wyn;
Dij blout troch alle tieden hinne
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En bjusler kreftich medicyn.

Mar Wyn is ek de sous fen 't libben; •
Hwent gjit it fjoer uet op 'e hird -—
'k Mien, as net ien hwet het te sizzen —
Twa gleaskes mar, •— en elk het 't wird!

En wol men Mem ris boatlich meylsje; •—
Krij Lange Jan den bij syn kop, '
En . . . . ja ik scoe 'r wol meer fen sizze, —
Mar Memke ïeyt mij 't swijen op!

D. H.



VERBETERING.
Blz. 46 staat:

Zij druppelt op zijn naakte heiden ,
En droogt zijn borlend slib en dras ,

Lees :
Zij druppelt op zijn naakte heiden ,
Die hij onvwroet tot kostbre weiden,
En droogt zijn bor'iend slib en dras.


