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In het jaar J836 werd de eerste Friesche
Volksalmanak onder Redactie van den Eerw.
Heer A. WASSENBERGH , Predikant te Sint Anna
Parochie , door den Boekhandelaar h. SCHIER.-
BEEK te Leeuwarden uitgegeven. Al aanstonds
vond die zoo veel bijval en werd zoo gunstig en
met zoo veel genoegen ontvangen, dat de Uitgever
gaarne op den ingeslagen weg wenschte voort
te gaan. Be Jlmanak nam van jaar tot jaar
in bela?igrykheid toe en werd door plaatjes en
•portretten opgeluisterd. V^andaar dan ook , dat
hij in verschillende beoordeelende Maandwerken
met hoogen lof werd vereerd. Om ten beivijze
hiervan slechts tets te noemen : in de Yaderl.
Letteroef. JS36 ,no. 2 , lezen we : »onze wensch
is vervuld ; de redactie van het jaarboekje , dal
wij aankondigen, is in goede handen gevallen,
en ruimschoots prijzen wij de welgelukte po-
gingen van den kundigen A. "VVASSENBERGH te
St. Anna Parochie , die 'moeite noch zorg heeft
ontzien , om den jonggeborenen in een voegelyk
gewaad onder het oog van het Publiek te bren-
gen." Omtrent den tweeden jaargang leest men
in het Letterl. Maandschr. J837, êJste D. 4de St.
y)fVaardiglijk schaart zich deze Jlmanak bij
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de overige Provinciale Jaarboekjes , en zal,
zoo voortgaande en van jaar tot jaar zoodanig
in ivaarde klimmende , zich zeker langen tijd
staande Aouden niet alleen , maar ook een aan-
genaam geschenk zijn''' enz. en in de Gids, J837,
no. 7 : y>aangenaam is het ons , met lof van
dit jaarboekje melding te kunnen metken ; het
bevat goede spys , en is degehjk, als de Natie,
die dat schoon gewest bewoont. De redactie
is in goede handen1'' enz. In de Leeuwarder Cou-
rant van den 6en Februarij J838 wordt gezegd ,
dat y>dii Jaarboekje , dus in waarde en deugd-
zaamheid toenemende , geruslelijk met alle an-
dere Provinciale zal kunnen wedijveren en ein-
delijk de besten naar de kroon steken." Doch
het'is onnoodig meer aan te halen. De jllmanak
werd in en buiten de Provincie Friesland alg-e-
meen gelezen, en vooral hier in ons gewest
steeds met verlangen te gemoet gezien. Van de
eerste acht Jaargangen bleef de Meer TVASSEN-
BERGH Redacteur, die toen van de Redactie
afzag , -welke overging aan den Heer Itlr. c.
M. A. SIMOS VAN DER AA , en een paar jaren later
de uitgave aan de Boekhandelaars VAN DEKTEN
M RLKEKER te Sneek. De Jlrnanak is toen , {of-
schoon er nog altijd van eenige schrijvers , die
aan de vorige Jaargangen hadden medegewerkt,
uitmuntende Bijdragen zijn geleverd) van liever-
lede in belangrijkheid verminderd, zoo hei schijnt
door gebrek aan medewerking , daar vele van
de vorige schrijvers zich hieraan onttrokken ,
en door hei gemis van eene goede Redactie ,
daar de Heer VAN DEK AA ook niet meer Re-
dacteur was. Kan de ffeeren VAN BRUTEN EN
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lïlEEKER hel regt van uitgave en de nog voor-
handene exemplaren der Jaargangen van J8S6
tot J852 overgenomen hebbende , en wenschende
den Almanak tot vorigen luister te doen te-
rugkeeren , heb ik den Eerw. Beer A. WASSEN-
I3ERGH uitgenoodigd , om de Redactie weder op
zich te nemen , hetgeen ZJSerw. welwillend heeft
aangenomen. Tevens verzocht ik verscheidene
. met roem bekende beoefenaars der Friesche Ge-
schiedenis en Letterkunde om hunne 'medewer-
king , die mij insgelijks goedgunstig is toege-
zegd. Fan de Meeren Mr. A. TELTING , Jr.
Mr. H. BAERDT VAN SMINIA, Jr. Mr. 31. DE HAAN
HETTEMA , Br. J. H. HALBERTSMA , W. DIJKSTRA ew
Ds. ARN. DE JONG , den Redacteur , en anderen ,
%ijn de Bijdragen , welke in den Nieuwen Frie-
schen Folks-almanak foor dit jaar voorkomen.
Ik betuig inzonderheid mijnen dank aan den
Hoogwelgeboren Heer Jr. Mr. H. EAERDT VAN
SMINIA voor de mij betoonde bereidwilligheid
in het toezenden van Bijdragen en plaatjes ,
die dezen Jaargang versieren , en tevens aan
den Heer Mr. A. TELTING, die de eerste was,
welke mij eene Bijdrage voor den Almanak le-
verde.

Bal deze Jaarsanq zoo laat in het licht
verschijnt, is daaraan toe te schrijven , dat ik
eerst in de maand September des vorigenjaars
het regt van uitgave van de genoemde Boek-
handelaars heb overgenomen. Ik hoop den vol-
genden Jaargang vroeger en wel in de maand
October of uiterlijk in November te kunnen
uitgeven ; en in de verwachting , dat mijne
onderneming door mijne Landgenooten onder-
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steund en begunstigd aal worden , noodïg ik alle
beoefenaars der Friesche Letterkunde minzaam
uit, met hunne Bijdragen mij te vereeren , en
die tijdig te willen inzenden aan den Redac-
teur of aan mij.

Franeker,
den J8 Janvarij , E. 1PPIUS EOCKENS.

IgäS.

•ffttlfr
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VAN DE DICHTERS

S S M U W e t i J J L K A & V î î U UT IS M S ,

DOOR MR. A. TELTING.

Verscheidene jaren geleden , schreef ik een stukje
over de Friesche Dichters SIBION en JAN ÁLTHÜIJ-
SEN , en hunne gedichten , ter voorlezing in eene
Vergadering van het Provinciaal Friesch Genootschap.

Thans door den Uitgever van dit jaarboekje om
eene bijdrage verzocht, heb ik het toen opgestelde
van den vorm eener redevoering ontdaan , en de
toen medegedeelde proeven van der ALTHUIJSENS
dichtpen doorgehaald , zoo dat er niets overblijft
dan eenige bijzonderheden omtrent hun leven en
gedichten , voor een goed deel, meen ik, onbekend
genoeg, om hier ter bewaring te mogen worden
neergelegd.

In de voorstelling en mededeeling van 't geen ik
omtrent de ALTHUIJSENS vinden mogt, volg ik den
gang mijner nasporingen. Van hier dat ik met den
zoon , JAN , in plaats van met den vader, SIMON ,
begin.

Op den titel van de door hem in 1755te.ZeeM-
w ar den uitgegevene Friesche Rijmlerij, noemt
JAN ALTHUIJSEN zich : jinwurdig Pastoor op de
lijtse Jouwer, Wij kunnen het aan den heer

1
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wiTSEN GEIJSBEEK , als Hollander , ligt ten goede
houden, dat hij in zijn Biographisch, Antho-
logisch en Kritisch Woordenboek , onzen dich-
ter tot Predikant op de Joure maakt en ons zoo
in gedachte verplaatst naar het bekende vlek van
dien riaain in Maskerland. Wij Friezen weten
wel , dat de lijtse Jouwer , anders Hiaure ge-
heten , in ff^estdongeradeel gelegen is. In die ge-
meente , gecombineerd met Bornwerd, was JAN ,
(of zoo als hij daar heet JOHAMES) ALTHUIJSEN ,
volgens de naamlijst der Predikanten onder de
Classis van Dochum , geschreven door WILHELMUS
COLUMBA , op den 10 Mei 1750 als S. M. Candi-
datus beroepen, 't Was dus zijn eerste standplaats
en 't was ook zijn eenige , want hij overleed er
den 9 Augustus 1763 »aan een beklaaglijkst onge-
mak ," zegt COLÜMBA , »dat weinig of geen spijse
konde nuttigen , 't welk allengskens zijne leemen liutte
verbroken heeft, zijnde nog geen voile 48 jaren
oud geworden." Deze laatste vermelding voert ons
tot het besluit, dat hij in of omstreeks het jaar
1715 moet geboren zijn. Dat Franeker zijne ge-
boorteplaats geweest zij , mogt men vermoeden uit
een klinkdieht van zijnen vriend ERNST WILLEM HIGT ,
voor de Rijmlerij gedrukt , waar men leest :

Draagt Bolsward zijnen roem op JAPIKS braven zoon,
Die aller Friezen oor met keurmuzijk kon streelen;
Hu zal ook Franeker in deze glorie deelen ,
De ALTHUISENS steken bei dien GIJSBERT naar de

kroon.

Ook mogt men het vermoeden uit eeire passage
in een vers van den ouden ALTHUIJSEN , bl. 96 ,
waar deze Franeker als zijne woonplaats opgeeft.
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De bevestiging van dit vermoeden vond ik in liet
Doopboek der Gereformeerde Gemeente te Frane-
ker: »den 8 December 1715 laat SIJJHEN JANS ,
Wolkammer , een kint doopen , genaamt J A S . " Of-
schoon de geslachtsnaam ALTHUIJSEN in deze aan-
teekening ontbreekt, twijfel ik er tocli niet aao of
zij betreft onze dichters. Immers vooreerst, voert
de opgave van den ouderdom des zoons, tijdens zijn
overlijden, ons tot 1715 als zijn geboortejaar terug ;
in December 1715 geboren, zoude hij in December
1763 acht en veertig jaar oud geworden zijn ; op
zijn sterfdag , den 9 Augustus, was hij dit dus nog
niet ten volle. Ten anderen vindt men in dit doop-
boek in of omtrent het jaar 1715 geenen anderen
JAN vermeld , wiens vader SIJSXEN heette. En dat
de oude ALTHDIJSEN SIJMEN JANS genaamd was, ge-
tuigt hij zelf ter even aangehaalde plaatse, in eene
gelukwensching bij het hooge huwelijk van Prins
wiLLEM IV en Prinses ANNA , in 1734 voltrokken,
aan wier slot hij zich noemt : »Ien rieugte Ijæf-
habber fen Sijn Hægheid.

SIJMEN JANSEN is sijn namme ,
Hy is uwt nin boere stamme
Mar toa Frœntjer op it Vliet ,
Der ist, dat sijn wenm'ng stiet."

Dáár op het Vliet vinden wij SIJMEN JANS dan
ook in de ter Secretarij van Franeker bewaarde
jaarlijksche kohieren van goed-schatting voor den
lOOsten en lOOOsten penning, van 1717 tot 1757
onafgebroken vermeld , en wel in eerstgedacht jaar
met deze aanteekening : »SIJMON JANSZ. alhier op 't
Fliet soo gesegt wordt wonende , heeft geërft van
LODEWIJK WILLEMS tot Midllim / 2 5 0 . — «—»."

1 *



ffieruit gis ik , dat SÎMON JANS ALTHUIJSEN geen ge-
boren Franeker zal zijn geweest, en in 1717,
dáár, althans op het Vliet , nog niet lang moet
hebben gewoond. Misschien dat hij zich tot uitoe-
fening van zijn bedrijf, de Wolkammerij , naar
Franeker heeft begeven , waar die tak van nijver-
heid , als bekend is , toen in hoogen bloei was. Dat.
hij het huis op liet Oost-Vliet, gequoteerd met no.
30 , als eigenaar heeft bewoond, blijkt uit eene
vermelding in het reëel kohier van 1739 , waar
hij ook weder slecht heen SIJMEN JANS genoemd
wordt. Deze volstandige weglating van den geslachts-
naam ALTHÜIJSEN zal niemand verwonderen , die
bedenkt, hoe velen , niet alleen ten platten lande,
maar ook in den burgerstand der kleinere steden ,
al hadden zij een zoogenaamden van , toch slechts
eenvoudig huns vaders doopnaam ter onderscheiding
van andere naamgenooten achter den hunnen voeg-
den. De van werd opgewarmd als een zoon ging
studeren , of tot hoogeren staat geraakte.

Onze dichterlijke Wolkammer schijnt in tamelijk
gunstige omstandigheden te hebben verkeerd. Uit
zijne gedichten blijkt, dat hij , even als zijn zoon,
met de deftigste burgers zijner woonplaats vriend-
schappelijk omging. Onder zijne gemeenzame vrien-
den stond boven aan JACOB TIBOEL , een geacht
koopman , wiens huiselijke feesten hij met menig
regt hartelijk gedicht hielp vieren (1). — In een graf-
schrift op zijne bloemen , »forstoarn ijn dy hurde
winter iin 't jier sauntjien hou'ndert fjirtig (2) ,"
gewaagt onze dichter van vier kinderen, met welke

(1) Zie de Rijmlérij, bl. 8, 14, 73.
(2) Rijmkrij , bi. 134,



hij dien winter »ijn dy waarme hefntjes by ien
tijgo barnend fjoer" had doorgebragt. Dit gedicht
doet hem kennen als een kweeker en liefhebber van
bloemen , aan welke liefhebberij hij »mennig stoer
forsnappe hie" — en tevens als een bedachtzaam
man , die uit de aardsche nietigheden zijnen
geest tot hoogere beschouwingen wist op te leiden.
Tot hetzelfde jaar 1740 behoort een stukje , geen
van de minste uit den bundel, »oer it nyes, dat
ik syoen hab buwtte Ilarns oppe zee (1) ." Hij
komt er in uit als een vriend van gulle vrolijkheid,
maar laat niet na daar ten slotte eene ernstige wen-
ding aan te geven.

Eerst in het volgende jaar 1741 werd JAN ALT-
HUIJSEN, toen reeds in zijn zes en twintigste jaar
gaande , als student ingeschreven. Hij komt in het
Album der Academie voor onder het Rectoraat van
DOMiNiCüS BALCK , den 11 September, en schreef
in : JOHANTOS ALTHUIJSEW , Franequera Fryzius.
Het ontbrak toen Fi^aneker niet aan uitmuntende
leermeesters, om eenen godgeleerde te vormen. De
beroemde LODEWIJK KASPAR VALCKENAER had juist
den, door den grooten TIBERIUS HEMSTERHUIS verla-
ten , leerstoel der Grieksche oudheid weder bezet ;
PETRUS BXJRMAN de jongere vertrok eerlang mede
naar Amsterdam , doch vond in JOHANNES ARNT-
ZENTDS een waardig opvolger als Hoogleeraar in de
Geschiedenis en Welsprekendheid; JOHAMES SCHRA-
DER werd weldra (1744) , eerst met den titel van
Lector, ook nog in hetzelfde vak geplaatst ; EMO
LKJCIUS VRIEMOET onderwees de Oostersche talen ,
en de leerschool der Godgeleerdheid bloeide onder

(*) Rijmlerij , bl. t3G.
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HERMAïf VENEMA , wien PETRUS CONRADI en gedu-
rende korten tijd ook PETRUS LAAN ter zijde ston-
den. — Onder zijne academie-vrienden mogt ALT-
HUIJSEN tellen den bevalligen dichter ERNST WILLEM

HIGT , die op den 15den derzelfde maand Septem-
ber 1741 , zijnen naam in het Album schreef (1).
De omgang met HIGT , hoewel deze merkelijk jon-
ger was , (geboren April 1723) , kan niet anders
dan gunstig op de ontwikkeling van ALTHUIJSENS
dichttalent hebben gewerkt. ALTHUIJSEN begroette
HIGT met een lofdicht »by it oersetten fin dy Re-
denfiering fin Samuel Werenfels oer de Commoe-
dies (2)." Ook vereerde hij het huwelijk van HIGT

met DIEUWKE LEMKE met een bruiloftszang (3).
Tot zijne vrienden behoorden verder de zoonen van
den reeds genoemden JACOB TIEBOEL , DANIEL en
XAMBKRTUS, die toen beide studeerden. Toen de
bekende dichter JAN DE KRUIJFF eene der dochters
van TIEBOEL ten huwelijk kreeg, zong ALTHUIJSEN

op deze bruiloft (4). DE KRUIJFF versierde later
den dichtbundel der ALTHUIJSENS met eenen naklank
op den slotregel van het klinkdicht van HIGT. Tot
de vrienden van JAN ALTHUIJSEN behoorden voorts
nog de later als Hoogleeraar in de Regten bekend

(1) Dit moge ter aanvulling strekken van het levensbe-
rigt van HIGT door den Hoogleeraar A . ÏTEIJ , die betuigt niet
te hebben kunnen ontdekken , in welk jaar niGT te Francker
student is geworden. Zie Gedichten van E. w. HIGT Hardcrw.
1803. Foorrede van den Uitgever bl. VII, noot (†).

(2) liijmkrij bl. 114. Dit vers is nevens die Tan ande-
ren ook gedrukt achter : Redevoering over de Toneelspelen
door s, WEKEJJFISIS , vert. door E. W. HIGT , en Lof der Too-
neelpoezij door denzelfden. Leeuw. 1746.

(3) Mijmlerij hl. 58. Een vers van den -vader op ditzelfde
huwehjk gaat vooraf bj. 55,

(4) Rijmelerij , bl. 63.



gewordene PETRUS BONDAM en GEORGIÜS XEMitfi ,
later Predikant te Harlingen , die zich in het. werk
der nieuwe Psalmberijming verdienstelijk heeft ge-
maakt. Ter eere van deze beiden vindt men ge-
dichten in den bundel.

Als student toch maakte JAN ALTHUIJSEN , naai-
de wijze van dien tijd, zijne dichterlijke gaven
dienstbaar aan den lof zijner jeugdige vrienden ,
wanneer zij sub praeside disputeerden (1) , of de
doctorale waardigheid verkregen (2); bij hunne brui-
loften liet zijne Muze hare deelnemende vreugde
niet onbetuigd (3) ; wanneer een bemind Hoog-
leeraar het bewind der Academie aanvaardde , werd
dezen een krans gevlochten (4) ; die zich op nieuw
aan de Hoogeschool verbonden , werden met gezangen
verwelkomd (5) ; en eischte de dood somtijds een
dierbaar offer , dàn stemde hij in den toon der rouw
bij de lijkbaar (6). In alle deze stukken straalt
steeds de hartelijkste liefde door tot de Hoogeschool
en zijne leermeesters. Yooral wijdt hij gaarne uit
in den lof van den grooten VENEMA (7). En hoe
warm zijn hart voor zijne jeugdige vrienden sloeg,
blijkt uit geen zijner gedichten klaarder , dan uit
de aandoenlijke rouwklagte over den als student
gestorvenen JOHANNES CORHELIS BAXCK , eenigen over-

(1) Aan IKMKE t, a. p . bl. 119, J. SCIUÏER! , bl. 121..
(2) C. LAMBSKIA , bl . 124, J. VAH VER KOLCK, bl. 129, P.

BOüDASi, bl. 132.
(3) v. D. KoioK , bl. 4 5 , N. YPEij , bi. 51.
(4) VKKRMA , bl. 105 , EALCK, bl. 110.
(5) Prof. s. wiHTER en s. Koisüto, bl. 107.
(6) Prof. w. -w. MOïs, bi. 77, Prof. G. BIT BOIS, bl. 80.

Van den ouden ALTHOIJSEH op den dood van Prof. BAIOK , bl . 90.
(7) Zie Rijmkrij, bl, 119, 123.
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geblevenen zoon van den Regtslioogleeraar DOMINI-

CUS BAICK ( 1 ) .
Negen jaren na zijne inschrijving als student ,

dus in zijn 35ste levensjaar , werd JAN ALTHUIJSEN
als Predikant naar Hiaure en Bornwerd beroepen.
Hij deed er zijne intrede uit I Korinthen 2 , vs. 1
en 2. Hij was in 1754, Lid der Synode te Sneek,
en in 1759, Correspondent naar Gelderland (2 ) .—
Hier Predikant zijnde moet hij zieh ook in den echt
begeven hebben. Dat hij getrouwd is geweest, bleek
mij het eerst uit de voorrede van Prof. YPEIJ , voor
de gedichten van HIGT , waar eene lijst voorkomt
van zoodanige gedrukte verzen van dien dichter,
welke de uitgever om hare mindere gehalte niet
in dien bundel had opgenomen. En op die lijst
komt voor een %ang op het huwelijk van ALT-
HUIJSEIÎ. Bat hier aan niemand anders dan aan
des dichters Academie-vriend JAN ALTHTJIJSEN te
denken ware , leed bij mij geen twijfel. In de ge-
regtelijke , zoo min als in de kerkelijke huwelijks-
proclamatie-boeken te Franeker, vond ik echter
van JAN ALTHUIJSEN , tot het jaar 1763 , waarin
liij gestorven is , eenig gewag. Ik giste dus, dat
hij , reeds met der woon van Franeker vertrokken,
gehuwd moest zijn met eene vrouw niet te Frane-
ker woonachtig. Mijn vermoeden werd eenigermate
bevestigd door een bekomen berigt, dat, volgens
een oud lidmatenboek, van Hiaure , ALTHUIJSELV is
getrouwd geweest met TITIA CRABE (3). Misschien

(1) Rijmlerij, bL 87. Ook van den ouden ALTHÜUSEH ,
bl. 84.

(%) Naand. ö'. Predik, cl. v. Bockum. t. a. p .
(8) Ik ben deze opgave verschuldigd aan de vriendelijke

nasporing en mededeeJiog van den WeîEerw. Heer D, CAHÏH-
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zal men daar CRAB moeten lezen , en deze vrouw
behoord hebben tot de maagschap van dien FREERK
CRAB , MARIJKE CRAB en KNILLISKE CRAB , Welke
tot ALTHUiJSETïS gemeenzame vrienden behoorden ,
blijkens verjaringsversen op hen in den bundel
voorkomende , uit welke versen men moet opma-
ken j dat deze familie te Leeuwarden woonde (1).
Of ALTHUIJSEN bij deze vrouw kinderen verwekt
hebbe, blijkt niet , althans in het doopboek van
Eiaure wordt daarvan tusschen 1750—1763 niets
gevonden.

Te Hiaure geraakte hij ook in kennis met den
vlijtigen en kundigen geschiedschrijver FOEKE SJOERDS ,
schooldienaar te Oosternijkerk in Oosldongera~
deel. Deze toch vereerde de uitgave der psalmen
met een friesch vers , dat daarvoor gedrukt staat.
Nabuurschap en overeenstemming in smaak voor
de friesche letteren zullen deze beiden tot elkander
gebragt hebben.

Hier nu besteedde JAN ALTHÜUSEN zijne ledige
uren aan de berijming van de honderd door GIJS-
BERT JAPICX overgelatene psalmen.

In 1755 gaf hij die , tegelijk met zijne vroeger
vervaardigde gedichten , benevens eenige van zijnen
vader siîioif, in éénen bundel, in het licht, bij
WIJGER wiJ&ERS te Leeuwarden. Hij heeft dien
in eene. deftige opdragt toegeëigend aan Jr. HESSEt

GiBTEB , in 1844 Predikant te Mianre, die mij ook de later
te vermelden bijzonderheid uit de acten der classis Tan Doc-
kum leerde kennen , en wien ik voor deze welwillendheid
mijnen dank betuig.

(1) Mijmlerij, bï. 26, 29, 31. Het laatste dezer verser»
is intusschen yan 1753 , toen de Dichter reeds in het derde
jaar Predikant te Miaure was, en men vindt er geen spoor
in, dat hij dese familie door aanhuwelijking bestond.
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DOUWE ERNST VAN AYLVA , Grietman over /Wesl-
Dongeradeet, diens schoonbroeder Jr. EDUARD MA-
RIUS VAN BURMANIA, Raad Ordinaris 's Hofs van
Friesland, en den zoon van eerstgenoemden Jr.
ERNST FRANS VAN AYLVA , Grietman over Baarde-
radeel. Daarin beklaagt hij de toen reeds gewone
minachting jegens het gebruik der landtaal , doch
prijst deze drie edellieden als boven dit vooroordeel
verheven , en roemt vooral de gunst in welke hij
reeds van zijne studente-jaren af bij den eersten
hunner gestaan had.

In eene voorrede geeft hij vervolgens rekenschap
van zijn werk. De zucht om de oude landtaal in
stand te houden , had hem vooral tot de uitgave
bewogen. De versen welke hij in zijne »stedinte
jyerren op dy ien in oarre gærrijmme hie ," ver-
ontschuldigt hij , »dat jæ al hette kluchtig in korts-
wijlig binne ," doch. hij verzekert , en dit naar
waarheid , dat er niets in is , 't geen de deugd en
goede zeden zou kunnen kwetzen , 't welk hem
trouwens , »jinwurdig as Pastoor ijn 't minst næt
flye soe." Deze met die van zijnen vader maken
het eerste deel des bundels, of de »forschaatte rijm-
"men" ui t , en zijn onderscheiden in Forjieringsrijm-
men, Brulloftsrijmmen , Forstearringsrijmmen en
Mingelrijmmen. De makers , vader of zoon , zijn
aangewezen door de onderaangeplaatste naainsonder-
teekening of aanvangletter hunner namen S. A. en
J . À . Omtrent de versen van zijnen vader betuigt
hij , »dat hy him dy serre moat jaan , dat Hy ijn
't rijmjen fierre wey sijn Master is." — Het tweede
deel bestaat uit al de 150 psalmen van DAVID ;
GIJSBERT had daarvan reeds eenigen in 't Friesch
berijmd , »dy zoa kinstig makke binne , dat ALT-
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HüiJSEN nin kans zæg , om Him dat toa forbetter-
jen ; " daarom had hij deze naar volgorde onderde
zijne opgenomen , alleen ter onderscheiding van ie-
ders werk , er den naam des berijmers onder stel-
lende. Yóór deze psalmen vindt men eene mede
in het Friesch opgestelde verklaring van JODOCÜS

HERINGA , »Pastor ijn Droegeham" en WILHEMUS

COLUMBA , »Pastor to Morrha , " dat zij op last
van de classis van Dockum , deze Psalmen voor zoo
ver door J, ALTHrjlJSEN berijmd waren , hadden
onderzocht en daaraan kerkelijke goedkeuring ver-
leenden. Zij voegen er bij tot hunne verwondering
bespeurd te hebben , »dat it mæst dy eygenste war-
den binne fen dy Heilligge Psalmdigter (1)."

Met dat al mogt ALTHCIJSEN het misnoegen der
kerkelijken bij de uitgave van dit zijn boek niet
ontgaan. Yolgens hetgeen daaromtrent in de acten
der Clasis van Dockum staat opgeteekend, had hij
den bundel ter perse gegeven , zonder dien vooraf
door de Visitatores Classis te laten onderzoeken.
Reeds dit wekte misnoegen. Doch nu vernam men,
dat ALTHüiJSEN de psalmen DAYIDS had laten voor-
afgaan door mengelrijmen van ongewijde stoffe.
Men riep dat hij HAGAR hadde laten gaan vóór
SARAH ! ALTHUIJSEN yy erd voor de Classis gedaagd;
zijne verkeerde handelwijze werd hem voorgehou-
den ; men drong hem dit te veranderen. Maar als
hij antwoordde, dat" dit te laat was, dewijl reeds een
goed deel van het werk was afgedrukt, verwekte
deze voorbarigheid groote ergernis. Hem werd op-
gelegd , om aan SARAH , d. i. de in hare eer zoo

(1) De laatste vier woorden staan niet in de sGoedkeuringe."*
Zij waren door een drukfout daaruit gelaten, zegt COLÜMBA.
Naamlijst der Predikanten onder de CtesfSwmDokkum.bl.117i
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grof beleedigde kerk , vergeving te vragen. Hier-
mede schijnt deze kerkelijke vervolging te zijn af-
geloopen. Hoe de Dichter de opgelegde boete hebbe
voldaan , blijkt nu dunkt mij uit het »Neybyrieugt
oon dy frieonlyke laesser" te vinden achter de straks
vermelde »Forreden" voor het eerste deel. »Dy
goedginstige Læzzer", zegt daar de gemoedelijke man,
»bylæwe it næt kwællyk toa nimmen , dat dy Psal-
men as ien oorde diel, æfter dy oorre Rijmmen
komme : dit is næt schyed (zoa 't eltz dy mar ien
lytz byttie forstân byzit in næt mey al toa groette
haadt in nyed tyen my ynnomd is , wol tinke kin)
uwt ienige foragting for dy Psalmen ; Nee ! ik for-
klearje mey oprieugte wierheyt, dat ik derfor , næt
as for ien minsche wurd , mar zoa as it zykker is
for Goads wurd zoa folie agling hab , as oyt ien
minsche kin habbe , in dit wier æk dy reeden ,
wierom ik nuw in dan myn ledige uwrren bysteegge
omze yn Friesche Rym toa bringen. Mar datze
æfter oon stæne is komd , oon dy iene kant, om-
dat G. jAPicx it æk zoa dien het , der ik noyt fin
hærd hab dat irnmett op jin hân het , in oon dy
oarre kant, omdat dy Psalmen jyette allegærre næt
klear wierne , doa wy mey it wurk bygônnen toa
dniwkken .*" Met deze gulle en eenvoudige verkla-
ring moest toch wel de lust om geërgerd te worden
bij ieder zijn gedoofd! En toch is het te betwij-
felen ; althans de Eerw. WILH. COLDMBA , een der
visitatoren , schijnt den vroomen ALTHÜIJSKN toch
nog niet regt begrepen hebben , als hij t. a. p . zegt,
dat deze »zich in 't nabericht van de Voorreden
te rechte beklaagt, dat eenige Mengeldichten vóór
de Psalmen geplaatst zgn!" — Intusschen hoe dit
«ij , de Psalmen verschenen nu , geijkt door kerke-
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lijke goedkeuring , en verkregen , —• misschien wei
opdat de gemeenschap tusschen HAGAR en SARAH
zoo sterk mogelijk mogt verbroken worden, — eenen
afzonderlijken titel , — maar de paginatie loopt on-
gelukkig door !

Dat de oude ALTHUIJSEN nog leefde toen de zoon
in 1755 beider gedichten uitgaf, blijkt, behalve uit
de aangehaalde schattingskohieren , waar zijn naam
nog twee jaar later voorkomt, buitendien ook nog
uit een gedicht van hem zelven op die uitgave ver-
vaardigd , en nevens de verzen van HIGT en DE
KRUIJFF achter de voorrede geplaatst. Daar ik zijnen
naam echter niet later dan 1757 in die kohieren
aantrof, gis ik , dat hij omstreeks dat jaar zal ge-
storven zijn , en zoo ontheven van de smart, den
vroegtijdigen dood van zijnen zoon in 1763 voor-
gevallen , te moeten bevreenen.

OMVER ®EM LINDMBOOIff. — DE ISS5OL

TE L E E U W A R D E N .

E ene bijdrage tot de Geschiedenis

van die Stad.

Bij het doorlezen van de Deutsche Rechls-Al~
terthümer van JACOB GRIMSI' Göttingen 1828,
vond ik op hl. 796 van dat werk , dat men in den
vroegeren tijd gewoon was ook onder Lindeboomen
het gerecht te houden. Bij die gelegenheid kwa-
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men mij de Buurt: onder de Lindeboom, en de
Brol te Leeuwarden voor den geest, hetwelk ten
gevolge liad , dat ik den oorsprong dier benamin-
gen heb trachten na te gaan , en hier thans mijne
bevindingen en mijne gevoelens daaromtrent ver-
meen te mogen mededeelen ; het aan anderen over-
latende , welke waarde men daaraan wil hechten.

Om mij dit gemakkelijker te maken, ging ik terstond
in het Magazijn van aanhalingen en beschouwingen
van en omtrent die stad (1) onderzoek daarna doen.

In het II d. hl. 40 vond ik aldaar : »dat voor
»het hoekhuis bij de Brol een Lindeboom stond ,
»wicr takken door de kunst zoo vlak en breed uit-
»gespreid waren , dat daarop rondom den stam , een
»planken vloer met tafel en banken gemaakt waren
»enz. dat van hier dat huis sedert den naam van:
»de Lindeboom en de buurt daarnevens van: onder
riden Lindeboom bekwam en dien tot heden behield."

Hierbij was eene aanteekening gevoegd onder no.
6 Â. Deze vond ik aldaar bl. 418. Zij bevat:
«dergelijke kunstmatige geleide lindeboomen met
«uitgespreide takken, plat en fraaijen kruin en
«somtijds met een overdek er boven , waren niet
«vreemd in die dagen , toen de vrolijke stemming
»onzer Vaderen dikwijls allerlei aardigheden verzon ,
»aan hetwelk het tegenwoordige geslacht bijna niet
»meer denkt (2). Jhr. (AEBINGA) VAN HDMALDA

(1) Geschiedkundige, beschrijving van Leeuwarden enz.
Leeuw. 1346, II deelen.

(2) Men leze de Gesehiedbnis over de laatste helft der 15
en het begin der 1G eeuw van Friesland , om zich hiervan
te overtuigen, toen dat land door gedurige oorlogen geteis-
terd werd , en GERERAKD MOCEEMA en MMMJS heer JÜWSSIA ia
1512 en wruE SAECKLES in 1516, te Leeuwarden wegens staat-
kundige gevoelens onthoofd werden.
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»(in tijden Gouverneur van Friesland) en ook Bur-
»gemeester (van Leeuwarden THIJS) FEEITSTRA had-
»den hem meermalen verhaald , dat zij dezen boom
»in dien vorm nog in hunne jeugd gekend hebben,
»waarait men dus zal kunnen nagaan, welken
»ouderdom hij wel bereikt heeft en met hoeveel
»zorg hij bestendig zal in eere gehouden zijn."
Meer vond ik hier niet van vermeld , en andere
schrijvers hebben mij hierin ook niet kunnen hel-
pen , ik meende evenwel er iets meer in te moeten
vinden.

De Lindeboom stond er volgens den S., in 1504 ,
had toen al dien vorm en moet dus toen reeds oud
zijn geweest, waarschijnlijk, dacht ik , is dit wel,
een herinneringsteeken aan eene oude gerechtsplaats,
welke aldaar in voortijden zal geweest zijn , toen
men nog onder de Linden rechtsprak en dat die
buurt gebouwd is op de plaats dier oude gerechts-
plaats en van daar dien naam ontvangen. Hierin
werd ik versterkt , toen ik zijn art. de Brol op-
sloeg en zijne aanhalingen las en met hetgeen ik el-
ders vond in verband bracht.

Wij lezen bij den S. (I d. bl. 342 aapt. 49 op
bl. 194) hoofdzakelijk : »De dubbele brug of wel
»de twee vereenigde bruggen over de Binnengracht,
»die van oudsher met den naam van de Brol of de
y>Brolbrug benoemd werden , schijnen reeds vroeg
»een breed brugplein gevormd te hebben , zoo dat
>)het Hof van Friesland , daar op een schavot kon
»laten opslaan ten behoeve van het voltrekken der
»strafoefeningen. KEMPO VAN MARTEÎÎA Landboek
»97 , (cliartb. II) vermeldt dit van den jare 1516
»omtrent Burgemeester »WIJBE SAECKELES , die mit-
»»tea swaerde op ter broelbrugghen op een schauot



16

»»ghericht worde" omdat hij de zijde van Prins
»KAREt verlaten had en tot de Geldersen e partij
«overgegaan was, (GABBEMA 331). MARTENA 77,
»(chartb. II) verhaalt echter , dat de teregtstelling
»van MOCKEMA en HERJUWSKA in 1512 plaats had
»»op een schauot, dat voor den cancelryen ghe-
»»maect was."

Verders zegt hij : »dat in de stads privilegiën van
»1558 (chartb. III 434) melding gemaakt wordt
»van de Kaak of Pronkpaal, welke bij de stede-
»lijke strafoefeningen gebruikt werd en die aan de
»noord zijde van de Brol, in het midden tusschen
»de twee boogen van gehouwen steen , opgericht
»was. Ook werd, zegt hij verder: in 1559 boven
»de zuidelijke boog een net wachthuis gebouwd ten
»behoeve van de gezworen Bierdragers of »Pijpe-
»»bewaierders," die vooral hier , bij de Bierkelders
»acht moesten geven, dat er geen bedrog ter
»ontduiking van de Koninklijke en Stedelijke ac-
»cijnsen op het vreemde en ingebrouwen Bier ge-
»pleegd wierde (chartb. III , 4 8 1 ) .

Vervolgens: »De oorsprong van den naam van
«Brol ligt in het duister." Hij kan zich met HAM-
CONIÜS , WASSENBERGH en EPKEMA niet vereenigen,
die wel gissingen hebben gemaakt, doch van te
weinig waarde om ze te vermelden. Want de naam
»van Brol bestond reeds lang voor dat de twee boo-
»gen den vorm van een bril vertoonden , voor dat
»er Brillen bekend waren (1) , en voor dat het op

(1) Een mijner vrienden , die ik verzocht had mij zoo mo-
gelijk te willen opgeven, het jaar der uitvinding der brillen ,
gaf ten antwoord :

Het is niet met zekerheid bekend, wie de eerste uitvinder
en de juiste tijd der ontdekking geweest is. Eeuige schrijven
de uitvinding toe aan SAIVIHO BEGJ.1 ARMÂÏI een MOHEHIUR te
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»de marktdagen eene marktplaats was , van wier ge-
»woel en ten toongespreide goederen de naam dus
«evenmin , als van het Italiaansche Brollo kan af-
»geleid worden , — vermits in liet chartb. III ,
»295 , gesproken wordt van »schuijten liggende in
»»de Brol bij de Brolbrugge" zoo heeft het meer
«waarschijnlijkheid, dat in het vroegere breede wa-
»ter , of die voormalige kom binnen de zeesluis ,
»waarvan wij hiervoor op bl. 284 bij aant. 8 ge-
»wag maakten , de oorsprong van dezen naam ge-
»zochf moet worden. Dit schijnt bevestigd te wor-
»den door BILDERDIJKS verklaring van bril, »als brei-
»»del , ook in burcht, ten bedwang, hetzij van een
y>y>riviermond (1) , hetzij van een stad of land-
»»streek." De sluis in bet naauw was hier toch
»de breidel van de uitstroomende vliet en daarmede
»vereenigde zuidvaart."

Ook hier zijn wij het met den S. niet eens; of-
schoon wij met BiLöERDUK instemmen dat Bril (Brol)
breidel beteekent, doch wij moeten de Schrijver
verder naslaan.

In aant. 8 op bl. 28 (I d.) bl. 284 , zegt hij
»dat de vliet en de zuid of wirdumervaart zich aan
»de voet van de terp der Groote Hoogstraat ver-
»eenigden en gezamenlijk door eene sluis in de Mid-

Florence geboren en overleden in 1317. Andere aan ALEXAK-
BEK D'ESHKA een Dominicaner monnik ie Pisa 1313 overleden.
Volgens BucASCE bevindl zieh in de Koninklijke Boekerij Taa
Frankrijk een grieksch gedicht, waarin gezegd wordt, dat
men Tan Brillen sedert 1150 gebruikmaakte. (VAS WIJK woor-
denboek der zamenleying). Het kan dus bij onze S. mogelijk
zijn dat de Brol Toor 1150 bestond.

(1) De S. verstond Iî. niet, het was niet ten bedwang van
het water dat in en uit zee de rivier af of inkwam, maar
om den vijand door middel van den burcht den ingang te
beletten.
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»delzee violen en daar ter plaatse (1) eenc breede
»kom of vergaderplaats van water voor de sluis heeft
«bestaan. Bij het verlanden van de Middelzee en
»het verdwijnen van de sluis , schijnt deze kom op-
gehoogd en later bebouwd te zijn."

I d. bl. 194 , zegt hij , »dat het naauw , naar
»de vemaauwing van de voorstreek , wegens het
»digt bebouwde van deze buurt , ten gevolge van
»hare vroegere bestemming als sluiskolk bij de uit-
» watering van de vliet in de Middelzee , genoemd is."

I bl. 64 , zegt hij »zuidwaarts van de Brol lag
»in de hoek , welken de stadsgracht vormde: Unia-
»huis als een sterk kasteel uit het water opgetrok-
»ken , enz." en bl. 112 n. * , »volgens wiifSE-
»fflus (2) 394 en GABBEMA (3) 260 werd de gracht
»die Unialiuis omgeven had in 1504 gedempt met
»de baggerspetie of slataarde bij het uitdiepen en
«overwelven van het brugplein de Brol bekomen."

Wanneer wij nu de aant. 8 bl. 28 en I 2 8 4 ,
194 , 64 en do noot op. bl. 112 met elkander ver-
gelijken , dan kannen wij er niets' anders uit op-
maken , dan dat eerst de sluiskolk bij het naauw
of wel bij de bank van leening is opgehoogd , en
dat later bij liet slatten van het vaarwater , bij hem
naar den sluis in het naauw liggende de Brol ge-
noemd , die slatting zooveel, aarde of baggerspetie
heeft opgeleverd , dat daarmede de grachten omtrent
îiet voormalige Uniahuis zijn gedempt geworden.
Bij een weinig nadenken komt mij dit niet zeer
waarschijnlijk voor , omdat ik niet kan begrijpen ,

(1) Bij de bank van leening of in het naauw ?
(2) Deze zegt: op welcke lijdt oock d' Leeuvverders haren

Broil hebben laten slatten , enz.
(3) De Brol te Leeuivardcn is dat jaar opgeslat en verhemelt.
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hoe tengevolge van die uitdieping en nadat de sluis-
kolk opgehoogd was geworden er zooveel aarde voor-
handen kwam , dat men die gracht daarmede ge-
noegzaam heelt kunnen vullen.

Wij hebben dien S. al eens in onze brochure :
Leeuwarden na en voor hare wording als Stad 5
Leeuwarden 1848 , lastig geweest met betrekking
tot zijne zienswijze omtrent de Ee , enz. Wij zul-
len het ten aanzien van de Brol wederom moeten
zijn , wij moeten evenwel vooraf zeggen , dat vrij
aldaar op bl. 19 mis hebben gehad , toen wij zei-
den : »Wij stellen de uilwatering van zijne vliet
»langs de waeze enz." Een nader onderzoek heeft
ons van onze dwaling ten dezen overtuigd.

Wij lezen bij WOIIP VAN THABOR in zijn IIS. op
liet jaar 1503, (bij hem I , 117) »zy solden de
»olde Ee wederom (dus was hij al eens opgegra-
»ven) opgrauen. Die Ee was een Olt Feer ende
»ginck wt docenmer diep aen Leeuwerden ende had
»op veell pïaetsen ouer hondert jaer droech geweest,
»alsoe dat men daer mit gheen schepen en rnoch-
»ten deurvaeren , mer alle die, van Dockum na
»Leeuwerden ende van Leeuwerden na Bockam ,
»mosten doer Binsamageest de Bîork op. Die Ee
»worde begonnen te graeuen by Wyns ende olde
»Gallileen ende dat omtrent St. Joannes midtsoe-
»mer anno 1503." Zie de S. 16 , 27 , 48 , 85 ,
op welke laatste plaats van eene verbinding met de
binnengracht ter plaatse van de tegenwoordige wor-
telhaven gesproken wordt.

De S. die dit mede vermeldt, behalven dat het
een Olt Keer was, geeft ons evenwel de redenen
niet op , waarom , nadat dit honderd jaar in een ha-
veloze toestand was gelaten , men nu , dat vaarwa-
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ter wederom heeft uitgediept ; dit was onzes inziens
no<j al- van belang geweest. Was het om eene be-
tere uitwatering te krijgen , of wel de gemeenschap
te water tusschen Dockum en Leeuwarden te ver-
beteren en te verkorten , of wel was dit laatste slechts
gedeeltelijk liet doel?

Wanneer wij nu hiervoor lezen , dat de Brol m
1504 is opgeslat en verhemelt, waardoor wij ver-
staan , dat door de plaats , de Brol genoemd , eene
vaart is gegraven naar en door de waeze, wanneer wij
daarbij zien , dat langs de nu gegravene vaart pak-
huizen (kelders) zijn gebouwd , en in aanmerking
nemen , dat lm 0 op het verhemelte (Brug) van de
Brol in 1550 een net wachthuis voor de gezworene
.bierdragers of Pijpebewaierders werd geplaatst ,
2rt0 dat er bij de' Nieuweburen een Peperhuis (1)
en dicht bij de Brolbrug eene peperstraat was , 3"°
dat de gemeenschap te water met Harlingen toen
noo gebrekkig was , doch in 1507 eene nieuwe vaart
daar "na toe gemaakt werd, in 1709 naar Bohward,
en ook de hoofdvaart naar Sneek en de Lemmer in
verband hierdoor werdt gebracht met de vaart van
Dokkum door Leeuwarden naar laatstgemelde plaat-
zen ; dan zouden wij geloven, dat dit alles te zamen
aanleiding geeft om 'te geloven, dat het vaarwater de
Ee , toen is verdiept en de Broll opgesiat, om die ge-
meenschap gemakkelijker te maken , terwijl het
wachthuis aan de eeiie zijde der stad en het peper-
huis (2) aan de andere , en bovendien de kelders ,

(1) Hen zie zijne belangrijke aanteekening over dit Peper-
h % l 'lUUs bij ons het huis der Pypebewaierders , Pijpers ,
en azoo oorspronkelijk Pijperhuis , even als Peperstraat, Pij-
perstraat , alwaar ook wel een Pijperhuis zal geweest zijn.



21

waar de bieren (de pijpen met wijn heeft de S.
vergeten of wel niet gekend , want ook toen reeds
werd in Friesland wijngedronken) (1) opgeslagen
werden , dat alles schijnen te bevestigen. Voorna-
melijk wat de graving door de stad betreft l m o ten
aanzien der kelders , waar het duidelijk zichtbaar
is , dat men door eene hoogte heeft heen gegraven ,
om die vaart daar langs te kunnen hebben , en van
die gelegenheid gebruik gemaakt om die kelders daar
te bouwen , want ook die kelders staan op eenen
afgegraven grond , zoo als duidelijk zichtbaar is ,
terwijl tevens de waterspiegel in betrekking tot de
aldaar , in het naauw , Wortelliaven en Eewal be-
staande hooge wallen , dit alle schijnen te bevestigen.

Dat Peperhuis en dat wachthuis vroeger waar-
schijnlijk in de Pijperstraat , waren voor de ambte-
naren daar gebouwd , om op den invoer van belas-
tingschuldige waren toe te zien en de verschuldigde
rechten daarvoor in te vorderen en waarvan het en-
trepot , voornamelijk van bieren en wijnen , in die
kelders was , 2*0 doordien de aarde daaruit gegraven
gediend heeft , om de gracht van Uniahuis te dem-
pen , welke aarde zonder twijfel niet genoegzaam
zoude zijn geweest als er eene uitstrooming van de
vliet en de zuidvaart door het naauw had bestáán,
terwijl wij ons ook niet kunnen begrijpen , met welke
aarde de sluiskolk bij het naauw vroeger is gedempt
geworden , welke kolk dan zonder twijfel nog al
van eenige omvang en diepte zoude moeten geweest
zijn en daartoe veel aarde benoodigd. Dit alles
doet ons denken, dat men in 1504 eene vaart heeft

(1) Kan de benaming van pijpvoor steenenbrug in Leeu-
warden in gebruik], ook van den vorm van die wijnpijpen ont-
leend zijn ?
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gegraven door oud Leeuwarden, beginnende bij
Hoek en zich strekkende tot aan en door de waeze met
eene communicatie door het naauw naar het water bij
liet waagsplein , en eene van de plaats van de nu
afgebrokene vischmarkt , na de Eewal. Maar ook de
Eewal schijnt mij toe vroeger mede gegraven te zijn ,
zoo als zij nu nog hare rigting naar de Nieuwestad
heeft. Het is dus niet te verwonderen , dat men
den 29 Februarij 1552 en eene akte schreef (Chartb.
I I I , 295.) van. »Schuijten , liggende in de Brol,
ende dit tusschen die vischbrugge en de Brolbrugge ; "
want in 1504 was de Brol opgeslat , zoodat zij nu
daarin konden leggen ; en omdat de Brol verhemelt
was, tusschen de Brolbrugge en de Vischbrugge ;
terwijl tevens uit deze beperking van ligplaats opte-
inaken is , dat de Brol zich verder heeft moeten
uitstrekken. De S. heeft wel van de Ee en deze
vaart, als vroeger bestaande gesproken , doch hier-
voor geen althans geen enkel authentiek stok aan-
gevoerd omdat bestaan te bewijzen en heeft hetgeen
hij bij andere gevonden heeft in zijn magazijn opge-
slagen zonder te vragen of het leverantie waar was (1).

Wat de Eewal betreft, wij geloven dat die is ge-
graven geworden , toen men de Ee (een olt veer)
uit liet dokkumerdiep naar Leeuwarden heeft ge-
graven en toen door de Meuweburen , welker gracht
mede eene gegravene i s , en door den Aarssenstuin
met de Ee in verbinding is gebracht geworden, en
dat 3 toen de Ee niet meer gebruikt werd , (orn-

(i) Be kaarten no. i en 2 in zijn werk zijn slechts denk-
beeldig en hebben geen het minste gezach, zij zijn de uit-
komsten van de denkwijze van den S. en steunen op geen
het minste bewijsstuk. De kaart van 1550 waarop de Eewal
voorkomt is zoo als men ziet van latere datum.



strecks 1400) men die gracht (de Eewal) van don
Wortelhaven tot voorbij de Meu weburen als niet
meer nodig heeft gedempt, eo slechts een grool
riool tot de gracht van de Nïeuweburen heeft ge-
maakt , om daar in het overtollige water van de daar
vroeger in uitwaterende straten, op te nemen. Toen
men in 1504 het nieuwe kanaal door de stad groef,
begreep men dat het niet ondienstig was, de oude
Eewal bij de Wortelhayen met dat kanaal in ver-
binding te brengen.

Dat er dus vroeger een sluis op de hoogte van
de St. Jacobs straat heeft gelegen was natuurlijk ,
omdat anders het water uit Westergo in Oostergo
en omgekeerd, konde stromen, hetwelk moest tegen
gegaan worden. Be sluis in het Naauvv , zoo die
er geweest i s , zal dan tevens tot datzelfde einde
aldaar gelegd zijn.

Deze mijne beschouwing, zoo men die voor waar
wil aannemen , zoude een bewijs opleveren , dat
onze voorvaderen den vooruitgang gekend hebbeo
en dat de handelstand van Leeuwarden toen goed
zag , en die betere gemeenschap met die steden en
de stad Leeuwarden zonder twijfel heeft trachten
te bevorderen.

Wij hebben ons de moeite getroost een onderzoek
te doen naar den vroegeren toestand der wateren
gelegen tussclien het kanaal , bij Douvres en Ca-
lais en Jutland, en in persoon met dat doel de
daar tusschen beide liggende landen bereisd ; wij
hopen binnen kort met betrekking tot het tegen-
woordige Friesland , hieromtrent iets te geven , waar-
uit men zal zien , dat wij strijdig met al de schrij-
vers , welke over dat onderwerp geschreven hebben .
zullen trachten te bewijzen , dat het meer Flevo



niet in de tegenwoordige Zuiderzee , maar wel in
de tegenwoordige Fleussen (1) enz. heeft gelegen en la-
ter den naam van Middelzee heeft gedragen , dat
de IJssel bij de Lemmer of daaromtrent in hetzelve
uitwaterde en de vliestroom van Staveren tusschen
Texel en "Vlieland in, zee zich ontlaste. Dat ons
tegenwoordig Westergo , het eiland Flevo der ouden
was , en met het oude Oostergo het Frisia minor
van Tacitus , welke beide districten door de Bur-
dus of Bordena , de Vidrus van Ptolomeus , van el-
kander waren afgescheiden (zie chartb. I , 130) dat
deze Burdus uit de Middelzee of het'Flevomeer
kwam , hetwelk langs Bolsward, Nieuwland,
Sneek , Mauwerd en War ga spoelde , de Boorn
opnam en zoo van War ga , om Mui%um , langs
Leeuwarden als Burdus vliette , bij Weidum eene
kom vormde en zich tusschen Terschelling en Ame-
land in zee uitstorte en dat Terschelling' eenmaal
met Ylieland een is geweest , terwijl eene andere
tak van dat meer of die Middelzee langs het toen-
malig Oostergo , door het Langdeel langs Wijns en
Birdaard naar JDokkum en Paesens stroomde ,
aldaar en te JE%umazijl zich in den mond der
Lauwerzee ontlaste , en op de hoogte van de Zwem-
mer in verband inet het Berguiner meer stond , uit
welke de Lauwers bij Munnikezijlen in de Lauwer-
zee uitstroomde , die aldaar de Marne en Hunse
reeds had opgenomen en haare wateren tusschen
Ameland en Schiennonnikoog in zee ontlaste en dat

(1) Occo SCHARIT bl. 30 v. noemt dit een bosch , laat het
"verbranden en in eene meer veranderen en noemt het eene
•veenaehtige plaats- WISSGHIÜS , Bl. 151 : Het Bosch , alwaer
die Goningen haren lusthoff pleger, te houden , met Swcvel-
achtige grond.
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deze uitwaterina wellicht de oude Portus Manar-'O

Hianis is geweest, en dat Bosch en Roüuin met Schier-
monnikoog. vroeger een eiland is geweest en bekend
onder den naam van Monnike Lange oe.

Doch wij moeten wederom tot'ons onderwerp on-
der den Lindeboom. — De Brol terug keeren.
Wij hebben de Brol "voor 1504 gedempt gevonden ,
liet was dus niet de sluis in het naauvv , waaraan
dat terrein zijnen naam verschuldigd was, maar aan
iets anders en dit zullen wij trachten op te helderen:

Wij hebben hiervoor gezien , dat in 1558 een
kaak of pronkpaal op de Brolbrug geplaatst was en
dat WIJBE SAECKLKS in 1516 , volgens ÎIARTENA ,
op een schavot , op dien brug opgericht , onthoofd
werd , ook WIMSEMIUS bl. 444 zegt: »op den Brol
»op een schavot daertoe ghemaeckt ," doch O. v.
SCARL 111'' en SCHOTASÜS bî. 587 , zeggen alleen,
op een schavot , EMSIIUS , dat : wiBO SACOLENIUS ,
sublioii in suggestu, spectante civitate , cervices
per carnificem abscissae sunt ; terwijl WORP V. THA-
BOR in zijn handschrift bl. 186, zegt, dat de Bour-
gondische "vvuiiE SAECKLES , heerschap in den tocht
naar Dokkvm den 16 September vingen en hem
naar Leeuwarden brochten , »die daerop een ro-
»duijs worde onthoeft den 23 September."

Wij zien verder , dat MARTENA verhaalt , dat de
terechtstelling van MOCKEMA en HERJUWSMA in 1512
plaats had op een schavot , »dat voer den Cancel-
rijen ghemaeckt was."

WORP VAN THABOR 11. bl. 98 zegt: Ende op
ten seluen dach (16 Nov.) worde op een roduijs
voer 'thuijs onthoeft GERBRANT MOCKEMA ende JEMME
heer JUWSJHA toe Ferivert.

WINSEMIDS bl. 412 , dat JONGEMA , die zelf mede
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Commissaris was, in zijne aanteekeningen zegt, te
Liouwerd vor 't JSlokAuy's op een koerdoys
onthaedet. SCHOT. 536 , op een Cardoijs en o. v.
SCARL 102b , voor het Blockhuijs (1).

WORP VAN THABOR op het jaar 1504 zegt: Mer
nu heft Hertoch GEORGIEN dat Hof en de overste
Beclit toe Leeuwerden , geordineert te holden ende
heft daer voor 't Sloedthaijs (slot,) een buijs begon-
nen te timmeren in Junio , dat die cancelrije worde
genoemt, want in dat Imijs dat overste Becht worde
geholden. Zie hierover den'S. ld. bl. 112, 312, 314.

Wij hebben nu gezien , dat en op de Brolbrug
en bij het Blokhuijs en de toenmalige Gancelarij ,
•welke niet verre van die brug verwijderd waren ,
strafoefeningen hebben plaats gehad ; zoodat wij het
er voor kunnen houden , dat deze plaatzen toen
strafplaatzen Maren , en zoo als KILIAAN in Voce
zegt : Om iemand te brillen , breidelen , compri-
mere , refrenare aliquem; van waar dan de naam Brol
voor die plaats, als breidelplaats; het Angelsaksische
Bride , Brijdel , Brijdels (de ij moet als eene zachte
u uitgesproken worden) breidel. HuBNEit in zijn
kunstwoordenboek noemt Bril eenc fortificatie, een
zeker buitenwerk uit drie faces bestaande en aan
beide zijden van een ravelijn gelegd , wie kent niet
de Papenbril te 's ffertogenboscA ? Mejufl'er JO-
HASîfA CORLEVA in hare schat der Nederduitsche
woorden , Amsterdam bij DIRK JÖIANS 1741 , op
bril zegt : lunettes , obstacle , eropecbement ; in
het 4e Landrecbt voor Rustringen vindt men Brida,
vesare , tribulare , onv. tijd Brod, vexabat, waar-

(1) GABBEMA , 279 , zegt: 't Kan alle drie waar zijn , wil
me 't oog gaan laten op de gelegenheid van de stad te dien
daage.
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uit dan brode! , samengetrokken brol, (1) breidel.
Men ziet dus, dat men naar aanleiding van de

beteekenis van het woord Brol , die plaats zoowel
voor een verdedigingspunt als voor eene breidel of
strafplaats zoude kunnen houden , omdat zij zoo
nabij het Blokhuijs lag ; doch wij hellen tot de
laatste beteekenis in dezen over , omdat daar straf-
oefeningen plaats hadden , en bovendien de buurt:
onder de Lindeboom' daarbij was , in welke bena-
ming wij een spoor van eene oude gerechtsplaats
onder de Linde meenen gevonden te hebben.

De slotsom van mijn gevoelen is dus :
Dat er voor 1504 van de Vischmarkt tot in de Waeze

geen vaarwater was , maar toen gegraven , dat ook
het Naauw bij die gelegenheid is opgegraven en dat
van de Vischmarkt langs de Wortelhaven een door-
graving naar de Eewal is bewerkstelligd , en welken
Eewal tevoren mede zal gegraven zijn ; dat verders
de Broî zijnen naam aan de strafoefem'ngsplaats zal
hebben ontleend even als de buurt onder den Lin-
deboom , aan een voormaals in het oudere Leeu-
warden aldaar bestaan hebbende gerechtsplaats.

Leeuwarden ^ ^ ^ H E T T E J U >

October, 1852.

(1) Hierbij komt mij voor de geest het gezegde : iemand
(ene bril op de neus zetten , Toor iemand beletzelen in den weg
leggen, zijne plannen yerijdelen , enz. hetwelk waarschijnlijk
•vroeger voor den neus zetten was, en toen de gezichtbrillen
in zwang kwamen in »op den neus" veranderd is geworden;
doch ten onrechte, omdat door iemand een zoodanige bril op
te zetten , men hen helpt om beter te zien , hetwelk de be-
doeling niet .is , althans niet, wanneer ik iemand zijn licht-
schepping belemmer , wanneer men ook zegt , hij heeft een
bril op zijn neus gekregen.

Mocht ik den lezer den bril op den neus gezet hebben,
het zoude mij aangenaam zijn , maar hij wete, dat het mij
zoude spijten hem een bril voor den neus te hebben gezet.
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§IJBBP,flI filLAMi.

SEEKP VAN GALAMA , geboren den 25 October
1528, waarschijnlijk te Koudum , was een der ne-
gen kinderen van GAXE VAN GALAMA , Grietman van
Gaasterland en FOECK XHOE HOXWIER en begaf zich
in het huwelijk met HIS , dochter van SIJDS VAN
BOTNIA en BADCK VAN|Hfii«NGA , bij welke hij vijf-
tien kinderen verwekte. Hij leefde dus juist in
eenen tijd , dat men behoefte aan groote mannen
had , want nooit heeft ons Vaderland voorzeker in
een' meer veegen toestand verkeerd , nooit is Ne-
derland deszelfs geheelen ondergang zoo nabij ge-
weest , dan toen in de laaste helft van de zestiende
eeuw , de dweepzieke en wrede FILIPS II door af-
stand van zijnen meer gematigden vader, Keizer
KAREL , Koning van Spanje en heer dezer landen
geworden , verontrust door den onverwachten voort-
gang , welke de Hervormingsleer, uit Daitschland
herwaarts overgeplant, ook hier te lande maakte,
en aangehitst door de raadgevingen van den heer-
zuchtigen Kardinaal DE GRANVELLE en den doem-
waardigen Hertog VAN AL VA , door dwingelandij en
gewetensdwang onze landgenooten van vrije menschen
tot slaven wilde maken , en geen middel hem te
onheilig was , konde hij slechts dat doel bereiken,
maar ook nooit voorzeker hebben onze voorvaderen
meer blijken van standvastigen vrijheidsmin en va-
derlandsliefde , van ongehoorde dapperheid en- zelf-
opoffering aan den dag gelegd , dan in die benarde
tijden.

Onder meer andere middelen van verzet tegen de
aanmatigingen der Spanjaarden , gaf de nood des
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Yaderlands , bedreigd door de bloedplakaten van
FILIPS met de uitvoering van nieuwe bisschoppen ,
het onderdrukken van de leer van LUIHER en CAL-
VIJN en de onmenschelijke inkwisitie, aanleiding dat
een groot aantal Nederlandsche Edelen zich vereenig-
den , en deze vereeniging met hunne naamteekening
bekrachtigden , om door alle in hun bereik zijnde
middelen , deze willekeur te keer te gaan , belo-
vende zij elkander goed en bloed voor liet Vader-
land te zullen opzetten en onderling hun leven ,
vrijheid en bezittingen tegen den overmoed der ge-
haate Spanjaarden te zullen beschermen. Geen
wonder , dat onze SEERP gesproten uit het held-
haftig geslacht der GALAMA'S , afstammeling van GALE
IGES GALAMA, die in 1119 niet aarzelde, om tegen
den magtigen Graaf van Holland , ÏXORIS II , toen
deze hem op de jagt in het Kreilerbosch drie hon-
den had doen ontnemen , met het zwaard in de
vuist zijn regt te verdedigen en den trotschen in- |
dringer eene wonde in den arm toe te brengen, toen
het bestaan van dit verbond in Friesland bekend
werd , met beide handen deze gelegenheid aangreep,
om door zijne medeonderteekening te toonen , dat
ook hij bereid was zijne krachten en vermogens
aantewenden tot herkrijging van de zoo dierbare
godsdienstige en staatkundige vrijheid.

In 1566 een der Gecommitteerden uit de Staten
van Friesland zijnde , belast om buiten den tijd
der landsdagen , zaken van minder gewigt en die
spoed vereischten aftedoen , waarvoor na de afzwe-
ring van FILIPS de Gedeputeerde Staten in de plaats
zijn gekomen , bragt GALAMA met zijne ambtgenoo-
ten den Stadhouder AREMBERG met veel klem van
redenen onder het oog : dat alle oproerige bewe-
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gingen onder het vo]fc te Leeuwarden , zoo weï
als in geheel Friesland , alleenlijk ontstonden uit de
vrees voor het aanwerven van meer krijgslieden en
het bezetten van het Blokhuis in de stad. Zij ver-
zochten hem het leven en de bezittingen der inge-
zetenen tegen liet geweld der Jiunrbenden te bescher-
men en de soldaten beter in tucht te houden.
Zoo de Stadhouder aan dit hun regtmatig en billijk
verzoek voldeed , beloofden zij in hunne getrouw-
heid aan den Koning te zullen volharden. Op den
14 December van dit jaar als Gecommitteerde uit
Westergoo , niet eenigen uit Oostergoo te Leeuwar-
den zijnde , om over 's lands zaken te handelen ,
werden zij op het Stadshuis ontboden , om eenen
brief van de Gouvernante te lioren voorlezen , waarin
gemeld werd, dat de Koning niet het minste in de Gods-
dienst en de heilige zaken wilde veranderd hebben, dat
geene der eischen van de verbonden Edelen in aanmer-
king zouden genomen worden en dat de Raad vóór
alle dingen zorgen moest , dat alle verbonden, za-
menspanoingen en bijeenkomsten verhinderd werden.
Grievend te leur gesteld en verbitterd dat alle hunne
pogingen tot verzachting van liet verhard gemoed
van den Spaansclien Monarch te vergeefs in het
werk gesteld waren , benoemden de Staten als laatste
toevlugt nog eene Commissie , welke eerst met AREM-
BERG en vervolgens met de Gouvernante zelve moest
handelen , om deze bevelen , zoo veel mogelijk ge-
matigder te krijgen , doch ook dit tonde niet baten,
FILIPS begon meer en meer deze gewesten met
den ijzeren schepter te regeren.

Ziende dat hij in het staatkundige niets meer
vermogt, en dat alle vertogen aan den Torst tot
matiging zijner eischen slechts dienden om hem nog
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strenger en wreeder te maken , besloot GALAMA de
pen met het zwaard te verwisselen en de krijgs-
dienst te omhelzen. Spoedig toonde hij niet min-
der een held in het oorlogsveld dan in de raadzaal
te zijn. Onder Graaf tOöEWUK VAN NASSAU streed
hij als Hopman in den veldslag van Augustus 1568
bij Jemmingen. In dit bloedig gevecht, waarbij
de strijders aan den eenen kant door Graaf LODEWIJK ,
en aan de andere zijde door den Hertog VAK ALVA
zelven werden aangevoerd , en hetwelk zoo ongeluk-
kig voor eerstgenoemden uitviel, werd GALAMA,
na dapper gestreden te hebben ', door het aftrekken
der zijnen , eindelijk ook genoodzaakt zijn heil in
vlugt te zoeken. In de nabijheid van zijnen Op-
perbevelhebber , Graai' LODEWIJK , die ook op den
terugtogt was , met eenige weinigen , die hem ge-
trouw bijgebleven waren door eene groote bende
vijanden nagezet wordende , merkte hij eensklaps
op , dat zijne vervolgers , in hunne drift om hem
te achterhalen , uit elkander geraakt en verscheidene
van den grooten hoop verwijderd waren; ijlings wendt
hij met zijne manschappen den tengel , valt op de
verstrooide bende aan , houwt eenigen ter neder,
en bekomt met groot gevaar voor zich zelven en de
zijnen des vijands paarden en eeriige andere goede-
ren tot buit, waarna hij zijne vlugt voortzette.

ALVA bande hem uit Friesland en daar hij te
regt groote vrees voor hem koesterde en den ge-
vaarlijken tegenstander gaarne in zijne magt wilde
hebben , ontbood hij hem , benevens de andere ver-
bondene Edelen , die zich nog in Friesland ophielden,
op den 8 September van dit jaar te Antwerpen ,
om binnen dertig dagen aldaar hunne zaak te be-
pleiten. Doch indachtig aan het droevig uiteinde



van zijnen broeder HARTMAN en zijnen schoonbroe-
der SJOERT VAN REUMA , die op bevel van den ti-
ran op den t Jnnij te Brussel openlijk onthalsd
waren , en overtuigd dat hem geen beter lot te
"wachten stond , wanneer hij eenmaal in de handen
zijner doodvijanden viel , weigerde hij te verschij-
nen en zond met de andere ingedaagden FECKO
RHALA en GEORGIUS GODEFRIDUS als Advokaten der-
waarts om hunne handelingen te verdedigen.

Onvermoeid in zijne pogingen , om de partij, die
hij eenmaal omhelsd had , te doen zegevieren, ver-
voegde hij zich, in 1571 , bij het leger der bond-
genooten , hetwelk in Friesland rondkruiste om zich
meester van de versterkte plaatsen te maken. Be-
kend met de landstreek , en overal hunne verspieders
en kondschappers hebbende, gelukte het hem en
zijne medgezellen , waaronder zijn schoonbroeder
siJDS VAN BOTNIA. en de beroemde DOEKE VAN MAR-
TENA , op den 24 Augustus zich meester te maken
van Stavoren, doch hun verblijf aldaar duurde
niet laog , want op bevel van BILLIJ , die toen ter
tijd te Leeuwarden ziek te bed lag , werden er
een groote menigte Waalsche soldaten in vijf en
zestig turfschepen derwaarts gezonden , die spoedig
de bezetting verjaagden en met grooten buit terug
keerden.

In het volgende jaar drong hij met nadruk bij
SONOI aan om halpbenden naar Friesland te zenden.
Ook was hij onder de driehonderd mannen , die
toen Bolsward in handen van den Prins van Oranje
gevallen was , van daar naar Franekèr gezonden
werden , om ook die stad in bezit te nemen ; dit
gelukte zonder moeite daar hunne aanhangers , die
zich in menigte daar bevonden met hamerslagen de
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poorten openden en hun dus binnen lieten. Aan-
gemoedigd door dezen gelukkigen uitslag, en altijd
ijverig in de weer om het gewest zijner geboorte
geheel uit de rnagt der gehuate Spanjaarden te
verlossen , ontzag hij zicli niet om in den volgenden
barren winter, met JULIUS VAN BOTNIA , SJUCK VA\
EMIN GA en Meester SYBREN RICHÆÜS , benevens eenige
Gecommitteerden van Bolsward en Sneek , eerst
naar Makkuni over ijs , vervolgens over zee naar
Mnlihuizen en van daar over land naar Haarlem
bij Prins WILLEM te reizen , om van dezen hulp te
vragen , hem voorhoudende dat zij van plan waren ,
met liet krijgsvolk , dat hun verleend mogt worden,
eerst Leeuwarden en vervolgens geheel Friesland
aan zijne zijde te brengen. De Vorst ontving het
gezantschap met groote beleefdheid en beloofde het
noodige tot den voorgenomen togt.

Welke gunstige vooruitzichten het jaar 1572 ook
voor de Vaderlandlievende Friesen opleverde, spoe-
dig was de kans verkeerd , reeds in het volgende
jaar behaalden de Spanjaarden overwinning op over-
winning en werden weldra wederom meester van
liet geheele gewest. Toen oordeelde GALAMA liet
voor zijne veiligheid niet langer raadzaam aldaar te
vertoeven, maar koos de vlugt, vergezeld door zijne
trouwe huisvrouw , die , ofschoon in weelde en
voorspoed opgevoed , aan alle gemakken des levens
gewoon , niet schroomde hare aangename woning te
Mant gum te verlaten , om haren beminden echt-
genoot , met zeven , ineerendeels nog kleine kinde-
ren , zonder hulp van dienstboden , in den barren
winter , langs ongebaande wegen , in een vreemd
land te volgen. Ofschoon wij nergens vinden aau-
geteekend , waarheen het edele echtpaar zich begaf,

3
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toen zij zich aldus genoodzaakt zagen het geliefd
Vaderland te verlaten , komt hel ons echter het
waarschijnlijkst voor , dat zij te Embden , het ge-
woon toevlugtsoord der Friesche bannelingen , hun
verblijf kozen.

Na de amnestie van den 17 Junij 1574 door ko-
ning HUPS aan vele bannelingen en vlugtenden ver-
leend , schijnt onze GALAMA al spoedig in zijn va-
derland , hetwelk hij niet dan in den uitersten nood
en toen hij zich overtuigd zag dat geene opofferin-
gen in staat waren , hetzelve te redden , had ver-
Jaten , teruggekeerd te zijn , maar toen ook konde
hij niet rusten , zoodra hij vernam , dat er iets tot
nut van het gewest zijner geboorte , konde verrigt
worden. In 1577 vinden wij hem reeds weder als
een der onderteekenaren van den brief aan RIENCK
VAN CAMMiNGHA en HESSEL VAN ATSMA , afgezanten
der Fricsen bij de Algemeene Staten der Nederlan-
den, in welken dezen onder het oog wordt gebragt,
dat de verandering der Magistraatspersonen in de
steden nog geen plaats had gehad , en tevens ver-
zocht werd te bevorderen dat de. domeinen vanden
Spaanschen koning mogten dienen tot afbetaling der
groote schulden , waarin het land stak.

Even vóór of terstond na het inleveren van dit
geschrift werd GALAMA aangesteld tot Grietman van
iîanrderadcel , in de plaats van den Spaanse!)gezin-
den jiiLies VAK BOTSIA , neef van den bovengenoem-
den , en tevens tot Hopman van een vaandel krijgs-
knechten. Met eenige anderen stelde hij , eenjaar
later , zijn persoon en bezittingen als gijzelaar bin-
nen Leeuwarden , onder belofte als Edellieden en
mannen van eer , dat zij niet uit de stad zouden
vertrekken , zonder bewilliging van de burgers, zoo
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Jang de betaling van de verschoten penningen door
dezen tot soldij der Waalsche krijgsknechten ver-
strekt , niet was geschied.

Op den Landsdag van 1 October en volgende da-
gen van het jaar 1578 , werd er op raad van Prins
wiLLEM I in Friesland een collegie van Gedeputeerde
Staten ingesteld , belast met het toezien op 's Lands-
wetten , privilegiën en vrijheden , alsmede tot het
behandelen van alle andere zaken , die buiten den
Landsdag konden en moesten worden afgedaan. On-
der de eerstbenoemden in dit collegie behoorde boze
GALAMA , die met den Abt van Klaarkamp , DOEKE

VAN JIARTENA , GOSLICK HIDDEMA , ERASMOS VAN
DOÜWAMA en BAERTHE IDZAERDA zitting nam. —
SEERP was een groot voorstander van de Unie van
Utrecht , en teekende een rekwest aan den Graaf
VAN RENNJSWBERö om de toetreding van deze provincie
tot dezelve te bevorderen , doch geen voldoeod ant-
woord bekomende, namen de Folmagten op den
Landsdag een besluit van goed te keuren , alles wat
door de gecommitteerden te Utrecht was vastge-
steld. In deze resolutie van Maart 1579 teekent
hij zich: »Koninglijke Biajesteits Grietman van Baar-
deradeel." Het volgende jaar onderteekende hij met
een groot aantal andere JTriesche Edellieden het ver-
zoek aan den Stadhouder om DOEK.E VAN SÏARTENA
te benoemen tot Drossaard van Marlingen co RIENCK
VAN CAÏIMWGIÏA tot Monstercommissaris , opdat al-
zoo de vreemdelingen , die tegen alle beloften aan ,
ia het bewind bleven , geweerd inogten worden.
Dat het heil van Friesland immer zijn doel is ge-
bleven , blijkt nog uit het laatste stuk met zijnen
naam onderteekend , namelijk het verbond van on-
derlinge vriendschap en bescherming tosschen de ste-

3 *
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den en landen van dit gewest , van den 22 Maart
1580. Reeds den 22 Januarij van het volgende
jaar overleed hij op zijn slot Hoxwier te Mant gum,
in den ouderdom van slechts drie en vijftig jaren ,
en werd in de kerk van dat dorp begraven. Zijne
teeder beminde gade , in welke hij ruimschoots die
hoedanigheden vereenigd vond , die zijne braafheid
en huwelijksliefde zoo zeer verdienden , in haar te
ontmoeten , en die hem eene reeks van jaren eene
getrouwe gezellin op het moeijelijk levenspad was
geweest , overleefde hem nog. twaalf jaren. Zij stierf
den 8 Junij 1593 en werd bij haren man ter aarde
besteld.

Zie daar liet beeld, van eenen edelen Fries , die
zijne landgenooten met even veel regt als de Fran-
schen hunnen Bayard, den Ridder zonder vrees
of blaam zouden kunnen noemen. Geene smet im-
mers rust op hem/ 'de laster zelf heeft nimmer iets
ten zijnen nadeele kunnen uitdenken. Eerlijk staats-
man , dapper oorlogsheld , getrouw en onbaatzuch-
tig vriend , beminnend echtgenoot en vader, kan hij
tot toonbeeld strekken van den Friesehen Edelman,
zoo als die behoort te zijn , en zoo als zijn tijd er
misschien meer heeft opgeleverd , ofschoon ons bij
het doorbladeren der oude geschiedenissen , niemand
is voorgekomen , die met hem in alle opzigten , ge-
lijken tred kan houden. Gaarne vereenigen wij ons
dus met hetgeen in het opschrift van zijn grafzerk
in de kerk te Mant gum zoo krachtig is uitgedrukt:

Aspicis , hoc tuin ulo recubat Serapius ille
GALAMA , Frisiaci lumen honorque soli,
Ille inquam patriæ del'ensor strenuus almæ,
Consiliis promptus , belligeraque manu ,
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Hostibus hostis erat , sincerus asmicus amicis
Heu paucos illi patria liabet similes !

A * U 1 0 c o H - BAKRDÏ VAK SHIJtlA.
October 1852.

JOHAKSE.

R O M A N C E .

'Nei ROBmÉ VAK DER AA.)

Wæs nea net to strang în jimme oardielsbiskie ,
As oaren in mispas bidrieue ;

Dj net wit hwet de oarsaek of de oanlieding wie ,
Dy de earme misdediger strûkeljen die ,

Mei rokk'leas it fonnis net scrieue.

Hwent breed is de wei dy op de ondeugd taridt,
En smel en onsljuclit benn' deugds paden.

Dy ienkear lichtsinnich dy paden forlit,
Het , ear 't er it mient of it tinkt of it wit ,

Mei scande en mei smert liin oerladen.

0 jeugd , dy sa los de gefaren net sjucht,
Dy onskild en deugd hier omjowe ;

Net harket nei de alden hjar wiis oenderrjucht ;
ït quea , dat dy drîget, net hoeden ontflucht,

Dat licht dy to let scil biroue :

Lichtsinnige jongkheid , o hark nei dit liet!
En mocht it gjin ien wer forjitte !
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It leart, dat hwa 't deugdespoar ienkear forliet,
Forlieding en wollust gjin tsjinwar ne biedt,
De freeslikste rampen en 't bitterst fortriet

Rent soender bitinken to miette.

Ek jimme, o ontaerden ! hwaens goud en hwaens rang
Sa mannich ontlokket hjar eare ,

Ek jimme is ta 'n lear mîn ienfaldige sang ;
En wirdt by 't forhael jimme 't herte net bang :

Hoop net mear op sein' fen de Heare !

In Frtslân , net fier fen it noardlike strân ,
Bispield fen de briisjende weagen ,

Leit Freantsjer, în 't midden fen 't fruchtberste lân :
In scoalle fen witnis en kinst en forstàn
Het mannige jieren hjar standpleats der hawn,

Werhinne sels de ûtlanders teagen.

Der tsjienne JOHANNE for faem în dy tiid ,
In famke sa blier as de dage ;

Sa frjeunlik en gol en sa fleurich en bliid ,
Bat se elk dy hjar koe, troch hjar îwer en flît,

En ek troch oannimlikens hage.

Hja wier sa ienfaldich , hja tocht om gjin quea ,
Dat lies men în 't blau fen hjar eagen.

Besiet se nen jild , dat bikommre hjar nea ;
Hjar scat wier hjar deugd en hjar feardige lea.
Hja wier stees-oan warber for 't deistige brea ,

Wîls 't nochlik hjar dagen forfleagen.

Sa libbe s' allike geræst as it laem ,
Werop nea nen wolf yete flamme ,

Tadat în it hûs, der hja wenne for faem ,
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In jonge student op in opkeamer kaem ,
In jonker ût ENKEMA'S stamme.

Dy feint, mei ondogense knepen în 't hart ,
Forklearret hjar gau sîn forlangen.

lio mear hjar de faem tsjin sîn oanstean forwart ,
Ho mear hy hjar fal în sîn binnenste swart.
»'k Wier," sei er, »to drîst, mar ik wit wol ho 'k mat,

Om hjar în mîn fûke to fangen."

nocht seach de dîwel sa'n handeling oan ,
Der hy hin goê bût fen biloawe.

Mar de engel der onskild dy siet as bistoarn ,
En screau în Gods tinkboek rnei leedwæsen oan :

»De deugd is in pearel ontroawe."

De jonker lei mear nou mei list op 'e loer ,
Har liet hjar sîn eachmerk net blike.

Hy gîng mei hjar om krekt as wier er hjar broer;
Onskiklike dingen der praette er net oer .*

HT thocht om gjin cfuea mear , sa 't like.

Hy jowch hjar fen alles liwet moai wier en ny ,
Ouantswîse om hjar troue bitsjiening.

't lenfaldige famke , hja tocht nou dat hy
It goed mei hjar miende ; dertroeh rekke sy
Fortîse în sîn striken : hy kaem hjar foarby ,

En lake în hin sels om de oerwinning.

Hy b?art fen sîn Ijeafde , hy swart hjar sîn trou ,
Sa bringt er it bloed hjar oan 't jeyen.

Hy kr'ge hjar wei: mar al wakkere gau ,
Do sid it bidragene famke fol rou ,

Mei trienen hjar stap to bikleyen.



40

De jonker , nou takocht, wier ringen lijar ba ,
Sîn ljeafde is în tsjinsin foroare ;

Hy woe nou net langer mear dwaen mei hjar ha ;
ïïy sei hjar sîn makkers al spottende ta ;
Hy stiek hjar de gek oan , en liûnde hjar sa ,

Al scriemde hja faek him to foaren,

»0 jonker ! ha 'k derfor jou ljeafste sa wæst ?
Is dat nou 't gefolch fen jou eden ?

Jy roafden mîn fcroue , min lok en mîn'ræst,
En matt' jy nou iepenlilc yet op it læst

My leanje mei spottende reden ?

»Och jonker ," sa scriemt se mei eagen sa read ,
»Och jonker , is nou den dy minne ,

Dy jy my sa swarden , în wreedheid forkeard ?
Ik mat ût de tsjienst, ik haw alden noch neat;
Wer scil ik nou , în sa 'n forachtlike steat,

0 sis my , wer scil ik nou hinrie ?" —

—»Kom ,kom," sei de jonker. »fen my hest gjin skea;
Dou hoefste sa fel net to bearen i

Dîn loddrige troanje , dîn snippere lea ,
Dy helpe dy yete mei glans oan it brea ;

En jaen dy de ginst fen de hearen.

»Dou makkeste licht yet ris goed dîn fortûn ,
De greaten dy biede dy sommen ;

Lied dou se mei loddrich gestreak om 'e tûn ,
Licht snapste den yet wol in rike scarlûn.
Mar ik gean nei hûs , en kry 't net în 'e kjûn ,

My der oender de eagen to kommen." —

— »Mar ienkear , forlieder fen onskild en eir 3
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SciU' wy elkoar yete ris fine.
Beef, beef for dy læste , dy ienichste kear !
Den helpt dy dîn jild en din greatheîd net inear ;

Dy dei scil din sielsræst forsline !" —

JOHANNE , fen help en fen talleclit ontbleat ,
Hwet scil sa'n forscow'ling bigjinne ?

Hja wirdt fen gjin menske mear achte noch eard ;
Hja jowt hjar al mear op de wegen fen 't quead ,
En scoan it hjar ringen op 't hert weacht as lead ,

Hjar lot ken se net mear ontrenne.

Sa libbe se mannige jieren oan ien ,
Do kaem se în de finsnis to sitten.

JOHAME , troch 't queadwaen forhirde as in stien ,
Ilie 'n inoart oan hjar eigen lîts berntsje bigien ,

Fen God en fen mensken forlitten.

De jongste der leden fen de achtbere Rie
Moast hjar oer de misdied forhearre ;

Fornimme ho 't alles hin tadragen hie ;
Hwet foar en hwet tsjin de bitîging bistie ;
Hwet hja dy , nei 't sissen , de skildige wie ,

Ek sels foar de rjuchtbank forklearre.

To 'n earsten ontkent se 't mar stellich en fæst,
Ho fel it hjar prange fen binnen.

Der foei hjar it each op de rjuchter op 't læst.
»'t Is ENKEMA !" tinkt se; hja ken him yet bæst:

Do liet se hjar stîwens oerwinne.

»Hear Rjuchter!" sa spriek se nou, sichtber ontsteld,
»'k Wier graech mei jo efkes allenne.

My parset op 't hert hwet, mei freeslik geweld ,
Der steane jy wis oer forbaesd en forsteld ;
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Mar stjoer disse Jjue hier fen denne I" —

De jonker nysgierich , is dalik bireid ,
Ho freamd it forsiik hún mei skine.

»Hwa wit hwet for dingen dat frouinensk my seit ?
Men wit net wer soms hwet bilangrîks în leit." —

De scrieuers en tsjieners fordwine.

»Betink nou r i s , " seit bja , »hwet, jieien forlîn ,
In riedlease faem jo ioarspelde !

Jy lokken hjar listich de sondewei în ,
En do se forlaet wier troch îdele skîn ,
Do sloegen jy wreed hjar geklei în de wîn ,

Towîl jy hjar trienen net telden.

»Hier stiet se nou foar jo : dy glans is to 'n ein,
Werom jy hjar ienkear bikochten ;

It read fen de wangen is lang al forflein ,
En de eagen stean hol , troch oanhaldend gewein ,

Hwaens gloed iens în 't lyen hjar brochten.

»Troch 't queadwaen forstield en mei earmoed biset,
Brocht ik mîn gewisse ta swyen.

'k Ontseach în de need sels it îslikste net ;
Do ha 'k my mei 't bloed fen mîn berntsje bismet;
Do haw ik it mæs în it hertsje him set,

En sa him forlost fen dit lyen.

»Mar nou is de tiid fen mîn leed hast foarby ,
De dead scil in ein der oan meitse.

Hear Rjuchter! de skild fen rnîn rampen ha jy !
Mar renne de queaden in tiidlang hier fry ,

Gods straffe scil ienkear hjar reitse.
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»It bloed fen it bern en 't geklei fen de moer ,
Scil, al wer jy kornme , jo quelle ;

Foartoan ha jy riearne gjin ræst mear noch doer ,
Ta 't einlings de wanhoop dat libben , sa soer ,

Fornielt, en jo stort în de helle !" —

Der sit nou de rjuchter , fo;stomme , bistoarn ,
Alheel mei hin sels hast forîegen.

II y vrinkt en de tsjieners dy fetsjs hjar oan ,
Mar suchte : »mîn ræst en mîn lok is bidoarn !"
JoiiANîfE , sjuch , sjuch my sa drîgjend net oan !"

En wils rôlje 'm trienen ût 'e eagen.

Hy rent nei sîn hûs en bimoeil hin mei neat,
Mar scrieut în de haest yet in letter.

Be wanhoop dy parset op 't hert bim as lead ;
Hy rent ta de stæd ût en springt în in feart,

En fint sa sîn ein der în 't wetter.

In brief waerd JOHANNE în de finsenis brocht ,
Der oender stie ESTKEMA'S namme ;

Der waerd om 't bihald fen hjar libben forsocht ;
Der hie 'r hjar mei tiidlike middels bitocht;
Der Hokte er de dei dy sa'n onheil oanbrocht,

Do 'r scandlik op de onskild ontflamme.

JOHANNE wier oandien , do hja dat biskie
Fen EMXEMA sels kaem to hearren.

En do se dermei foar de rjuchter wer stie ,
Bifcend' se frymoedich de moart dy se die ,

En winske mar neat as to stearren.

»Né langer to libjen forlangje 'k nou net ,
Scoan hy yet mîn frydom bigearde.
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De dead ha 'k fortsjienne , dat easket de wet;
Ik haw nou ek lang al nei 't stearren rny set,
De wroeging toknaut my doch jimmer it hert :

De wrald het for my gjin mear wearde." —

Getreast en bidaerd oender 't freeslike lot,
Werîn hjar < de tiidstream hier laette ,

Bikleau nou JOHAME mei moed it scabot ,
Bifelde hjar siel de genade fen God ,

Werop se ût dit trienendal scaette.

O i'einten en fammen , tink jimmer der oan !
Hjar lot is ta learing for allen.

Ek ienkear wier de onskild hjar scat en hjar kroan ,
Mar onskild en skienheid benn' gau faek bidoarn :

I)y stiet pass' den op net to fallen !
WALING DTKSIRA.

FRIJSSCHE KIÆHDE.RDRA.GT.

Toen ik in den Almanak voor het jaar 1840 een
stukje gaf over de Friesche kleederdragt, beloofde
ik in liet vervolg meer zoodanige bijdragen uit mijne
verzameling van portretten te zullen leveren , om-
dat ik veronderstelde dat dergelijke afbeeldingen aan
de Lezers van ons jaarboekje niet ongevallig zouden
zijn. Tusschenkomende omstandigheden hebben mij
tot nu toe belet aan die belofte te voldoen , thans
echter , nu eene nieuwe redactie en een ander uit-
gever de zorg voor den almanak op zich hebben
genomen , met het voornemen om alle pogingen in
het werk te stellen , ten einde dezelve weder op
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dezelfde hoogte te brengen , als hij in de eerste
jaren mogt bereiken , meende ik het verzoek tot
het leveren van eene bijdrage niet te oiogen af-
slaan , mij verpligt rekenende deze Vaderlandsche
onderneming ook met mijne geringe krachten te
moeten ondersteunen. De Lezer vindt alzoo hier
de afbeeldingen van twee echtelieden uit den ouden
tijd en wel omstreeks de jaren 1550 tot 1570, na-
melijk van TJALLING VAN CAMSTRA en zijne eerste
vrouw ANNA VAN FEIJTSMA. Hij was de oudste zoon
van HOMME VAN" CAMSTRA eiî EELCK VAN BOLTA ,

wier vader den naam van EIJSINGA had aangenomen.
CAMSÏRA werd in de wandeling TJALLING de oude
genaamd , voorzeker om hem te onderscheiden van
TJALLING , den kleinzoon van zijnen broeder FOPPE ,
omdat hij en deze beide zonen van eeiien IIOMME
waren , en dus ook beide TJALLISG HOMMES geheten
werden. Hij-- voerde , zegt men , tot wapen eene
ster van goud op lazuur , alzoo het oude CANGHA-
wapen. ANNA was de dochter van JKLGER VAN
FEIJTSMA en CXAAR. VAN EMINGHA , na haren dood
hertrouwde hij ' met wies AESGEMA. De tijd van
hunne geboorte is mij niet bekend , doch in 157G
voorzag hij van zijne medconderteekening het ver-
zoek aan het hof van Friesland om te bewerken ,
dat er Gecommitteerden benoemd werden ten einde
te bevorderen , dat ook in dit gewest de Pacificatie
van Gent mogt aangenomen worden. Volgens de
naamrol der Raden van het Hof van Friesland en
het Stamboek van den Frieschen adel , was hij lid
van dat Hof in 1520 , zoo dit waar is , moet hij
zeer oud geworden zijn , want hij stierf eerst den
30 Augustus 1577, (loen wonende te Leeuwarden
ofschoon hij bij deeling van den ouderlijken boedel
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Camstr'a-State te Wirdum bekomen had en ook
aldaar gewoond heeft) nadat hij vier dagen-te voren
bij Testament Persinna vorndeel te ffirdum ,
benevens zijne overige bezittingen vermaakt had aan
den bovengenoemden kleinzoon van zijnen broeder
FOPPE , denkelijk naar hem TJALLÎNG genaamd.

Bij hetzelfde testament besprak hij aan zijnen
neef HOMME duizend daalders , zijn beste mantel ,
het beste fluweelen wambuis, tien beste hemden
en alle geweer , en aan TSCK VAN FEIJTSMA , huis-
vrouw van TAECKE VAN JioCKEîiA zijne zusters doch-
ter duizend caroli guldens met de mniddelste"
gouden ketting van zijne vrouw geërfd, en aan haar
voor de eene , en SJOUCK VAN LIAUCKAMA , echtge-
noot van zijnen neef HOMME , voor de andere helft,
alle kleinooden , kragen en mouwen , welke aan-
zijne vrouw hadden toebehoord. Onder meer andere
legaten maakte hij aan zijne tegenwoordige huis-
houdster en oude dienstmeid , voor hare lange ge-
trouwe diensten , »vijf honderd caroli guldens, met
het vruchtgebruik van twintig pondematen lands te
ffirdum , vier bedden met toebehooren , twee kleine
tafeis , een groene en een roode , en zoo veel tin-
werk , borden , linnen en tafelgoed als eene goede
huismans dochter benoodigd is."

Zijne tweede vrouw was overleden den 21 No-
vember 1551. Zij werden begraven op het kerk-
hof te VP ir du in onder eenen sleen , met het op-
schrift : Hier leit begraven TZALLING VAN CAMSTKA
-en sterf A°. 1577 d. 30 Aug. A°. 1551 d. 21
Nov. sier f de eerbare juffrouw wies AESGAMA, sijn
wijiî." Op dezen steen is CASISTRA leveusgroote
uitgehouwen , geharnast , het aangezigt en de reg-
terarm evenwel ontbloot , de bloote hand rust op
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een' pijlaar ; de steen is sierlijk bewerkt en ver-
beeldt eene, zaal of vertrek.

Bij zijne eerste vrouw had hij geene kinderen ,
bij de laatste twee zoontjes HOMME en RIENCK, die
beide jong gestorven zijn. Zijn portret, zooals men
hiernevens kan zien , stelt voor eenen onden man,
met een kaal hoofd , gekleed in een geel wambuis
met wijde mouwen , en dat van zijne eerste vrouw,
geschilderd toen zij veertig jaren oud was , is ge-
kleed met eene muts , welke in fatsoen veel over-
komst heeft met de tegenwoordige Hindelooper mut-
sen ; deze is echter wit van kleur.

n . , ö
 1O' H . ISAERDT VAN SMIKIA.

October I8o2.

B IJ D R A G E

TOT DE

CHEiSCaiIEBEWIS WAN FRIESIiASTD.

I.
Bezitter van een vervolg, in handschrift , var»

de : Naainrol der Edele Mogende Heeren Kaden 's
Hofs van Friesland, enz. Leeuwarden 1742, door
eenen tijdgenoot opgemaakt , kwam het mij niet on-
belangrijk voor , niet alleen voor de bezitters van
dat werkje, maar tevens TOOT velen, die belang in
Frieslands Geschiedenis stellen , om dat IIS. open-
baar te maken, fien terugzicht op dat tijdvak te-
geven , kwam mij in den tegenwoordigen tijd niet
ondoelmatig "voor ; en het is daarom , dat ik ge-
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meend lieb dit te mogen geven. Wellicht zijn hierin
eenige onnaauwkeurigheden , doch deze zullen te
vergeven zijn , wanneer men het tijdvak van 1795
tot 1801 in aanmerking neemt.

De gedrukte Kaamrol eindigt met Jr. EDUAlU)
HARius VAN BüiiMANU , die in 1762 resigneerde in
wier plaats de heer Ouirijn de Blau den 29 Sept.
1762 werd aangesteld. .

De eerste waarmede het IIS. begint is :
IDZARI» HOBIÎE VAN" BURMANIA aangesteld 19 Fe-

bruari] 1745. Wegens Westergo in plaats van
wijlen T. Sloterdijk. Hij wierd vaandrig in Januarij
1716 , en den 8 Maart daaraanvolgende kapitein.
Den 8 November 1726 ritmeester , den 6 Jultj
1736 majoor te paaide , stierf als oud-raad 1770.

HAÎYS AVILLEJI VAN FLETTENBERG , uit de Zeven
Wouden geïntroduceerd 30 September 1752. Deze
is de eerste , die volgens diploma van 't Erfstad-
houderschap van 19 Augustus 1748 uit een drietal
bij de volmachten van het quartier genomineerd en
bij Haar Kon. Hoogh. Mevrouwe de Princesse Gou-
vernante tot raadsheer is geëligeerd. Hij was sedert
1746 griffier van 't hof, wierd 1770 secretaris der
heereii Staten van Friesland , obiit 1780.

JAS LOBEWIJK DOIJS TAN HAERSJHA, uit Westergo
in plaats van en bij resignatie van Edsard Hobbe
vou Burmania den 18 April 1755.

JOHAN \AN wi.rciCEL , uit do Zeven Wouden, bij
resignatie van Tinco Lijcklama à Nijeholt , obiit
7 Januarij 1781.

ISAAC VAK ACRONIUS , uit Westergo bij resigna-
tie van Ulbe Sixma van Andala Ie en præs. raad.
Hij was bevorens griffier, obiit in Aug. 1771.

Oumuf DE BLAU , uit Oostergo bij resignatie
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van 'E. M. van Burmania geïntroduceerd 29 Sep-
tember 1762 obiif. 16 December 1780.

ÁSSÜERUS VEGELIN VAN CLAERBERG-EN , uit de Ste-
den , bij resignatie van W. van Vierssen, geïntrodu-
ceerd 21 Maart 1763, wierd ia 1789.eerste en
presiderende Raad. Heeft volgens Staatsresolutie
van 15 Maart 1792, zijne dioiissie bekomen, be-
houdens 't traetement zijn leven lang.

HJERÏIANNUS ULRICOS HAMERSTER , uit de Steden ,
bij resignatie van Laas van Burmania , den 28 Oe-
tober 1763 geïntroduceerd , obiit 14 November 1779.

AitEiVT JAN VAE SMIBTU , uit Oostergo , bij re-
signatie van Dominicus Hamerster Ie en pres. Raad ,
geintroduceerd 28 October 1763. Wierd den 6
Junij 1780 Staatssecretaris in plaats van II. W.
van Plettenberg.

SIMON BIKCKES , uit de Zeven Wouden , in plaats
van H. W. van Plettenberg, geintroduceerd 7
Januarij 177!.

JOHAN VAN IDSINGA , uit Westergo , in plaats van
wijlen Isaac van Acrooius , aangesteld 10 Septem-
ber 1771 , is den 15 Maart 1792 geworden îe
en pres. Raad.

ÊARTINIJS VAN SCHELTINGA , uit de Steden , in
plaats van Epeus Wielinga , geintroduceerd 7 De-
cember 1773. Wierd in November 1775 Grietman
van Kollumerland.

FRANS JUMUS JOHAS VAN SCHELTINGA , bij resig-
natie van zijnen broeder Martinus van Scheltinga ,
aangesteld 2 Januarij 1776.

PETRUS BRANTSMA , uit de Steden , in plaats van
wijlen H. ü. Hamerster , aangesteld 5 Januarij
1780, obiit 15 December 1788.

HERMANNUS DLRICÜS HÜBER , uit Westergo , in
4
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plaats van wijlen Bernardus Hermanus Knock ,
Je en pres. Raad, aangesteld 29 Februari) 1780.

IDSARD AEBDÎGA VAN HUMALDA , uit Oostergo, bij
resignatie van Arent Johannes van Sininia , aan-
gesteld 6 September 1780. Wierd den î9 Januari]
1792 Grietman van Hennaarderadeel en heeft dien-
zelfden dag in den Raad afscheid genomen.

JAN POPPE ANDRÉ VAN HAREN , uit Oostergo, bij
resignatie van Ayso van Boeîens 1 e en pres Baad,
aangesteld 20 December 1780.

»iîe Raadsheer VAN HAREN heeft den 22 Februarij
»1795 in de vergadering van 't Hof .gedeclareerd ,
»dat zich door de vernietiging der constitutie, waar-
»aan met eed verbonden was , van zijn ampt ont-
»slagen hield , waarop gevolgd is eeoe resolutie van
»de Representanten van 28 Februari] 1795."

GERLACÜS BUMA , uit Oostergo , in plaats van
wijlen üuhïjn de Blau ,• aangesteld 13 Februarij 1781.

M A T T H I J S APINOLD VAN SIOTERDIJCK , uit de Z e -

ven Wouden , in plaats van wijlen Johan van Wijc-
kcl, aangesteld 20 Maart 17Sl toen oud 71 jaar;
en heeft op zijn verzoek en missive van zijne
Hoogheid den Heer Erfstadhouder , dat verzoek ap-
puierende, op den 13 Mei 1791 zijne demissie
bekomen, behoudens zijn tractement zijn leven lang,
obiit 3 Februarij 1792'.

ULRICH JAN HÜIÎEÎI , uit de Zeven Wouden , in
plaats van Simon Binckes , welke tot Secretaris van
's JLands Rekenkamer was aangesteld, geintrodu-
ccerd 10 Januarij 1783.

ARENT AULUS VAN HAERSMA , uit Westergo , in
plaats van Jan Lodewijk JDoijs van Haersma , wel-
ke bij vrijwillige resignatie uit deft Raad is ge-
gaan , aangesteld 5 Februarij 1788.



SiHOîi COCK , uit de Steden , in plaats van wijlen
Petrus Brantsma , aangesteld 13 Januarij 1789.

MARTINDS VAK TIERSSEW , uit de Zeven Wou-
den , in plaats van Jan de Kempenaar îe en pres.
Baad, aangesteld den 19 Februarij 1789. Hij was
bij Staatsresolutie van 12 Februari] 1789, benevens
Mr. Hermanus Cannegieter Prof. Juris te Frane-
ker , geauthoriseerd , om , benevens de ordinaris Ra-
den , die over de ontresene troubles in 1787 en
derzelver gevolgen toen Iconden zitten en oordeelen,
mede te zitten , te voteren en concluderen.

JAN ALEERT WILLINGE , uit de Zeven Wouden ,
in plaats van Matthijs Arnold van Sloterdijk , ge-
ïntroduceerd 8 September 1793.

Jr. WILLE1I HENDRIK TAF SIJTZA5IA, uit OostergO ,
in plaats van Jr. Idzard Aebinga van Humalda ,
geintroduceerd den 4 Maart Î792.

TJEPKE HAIÏSÎÏA , uit de Steden , in plaats van
Assuerus Vegelin van Claerbergen Ie en pres.
Saad , geintroduceerd 22 Mei 1792.

MONTANUS HETTEJHA , door de Provisionele Repre-
sentanten , in plaats van Jr. Jan Poppe André van
Haren , aangesteld tot Ordinaris Raad in den Hove ,
op eene daartoe geformeerde Commissie, volgens
resolutie van den Maart 1795; waarbij ook be-
paald is de Eed, welken zal moeten doen. En ver-
mits was. van de Roomsen Catholijke Godsdienst,
zoo is van de Resolutie van 1683 ontslagen voor
zoo verre die strijdig is met zijne principes van
Godsdienst en is den S2 Maart 1795 geintroduceerd
door de Volks Representanten waarnemende de za-
ken van 't Colîegie, Abbring en Bienema. Hij was
met toestemming der Stadhouderlijke Regeering 25
Mei 1770 aangesteld tot Pensionaris der stad Sta-
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veren , onder beding van dat Ambt gratis waarte-
nemen , omdat hij der Ëatholijke Godsdienst was
toegedaan. Is op zijn verzoek bij rekweste gedaan
als Raad in den Ilove gedimitteerd den 28 April
1796, en bedankte voor de , op den 7 Augus-
tus 1798 , op hem uitgebragte benoeming als
Lid van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Re-
publiek.

Bij resolutie van den 10 Julij en de daarop ge-
volgde publicatie van den 15 Julij 1795 zijn de
Jiaadsheercn :

Johan van Idsinga , Presiderende Raad.
Hermanus Ulricus Huber.
Simon Cocq.
Martinus van Yierssen.
Jan Albert Willinge.
Willem Hendrik van Sijtzama en
Tjepke Haitsma.
Gedimitteerd en in hunne plaatsen aangesteld vol-

gens commissicn van Ie September 1795.
Johannes de Vries.
Petrus Gosliga.
Boechus Slothouwer.
Ambrosius Ayso van Boelens.
Evert Roorda en
Johannes Bosscha.
En volgens commissie van î î November 1795:
Sijbe Braaksma.
Bij resolutie vaa den l î April 1796 zijn de

Raadshecren :
Frans Julius Johan van Scheltinga , Presiderend

Raad.
Gerlacus Buma.
Ulrich Jan Hubcr.
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Ârent Âulus van lîaersma.
Gedimitteerd en in hunne plaatsen aangesteld ,

volgens Commissie van 27 April 1796 , doch pro-
visioneel :

Adrianus Alma.
Hoite Bom.
Pier Joîiannes de Visser en
Abraham Staal.
En dien dag geïntroduceerd door Breugeman en

Albert Joostes. — De Raden :
Montanus Hettema , 28 April 1796.
Johannes de Vries , 2 Mei 1796.
Petrus Gosliga , Idem.
Bocchus Slothouwer , Idem.
Ambrosius Ayso van Boelens, Idem.
Evert Roorda , 8 Junij 1796.
Johannes Bosscha, 5 Juli] 1796 en
Sijbe Braaksma , 18 October 1796 ;
hunne demissie verzocht en bekomen hebbende

(zie de datums achter hunne namen,) zijn in hunne
plaatsen aangesteld tot Raad Ordinaris.

Anthonius Ruardus Fink, Commissie 3 Junij 1796.
Gosse Helder, Comm. 9 Junij 1796.
Gerrijt Paape , Comm. 6 September 1796.
Jan Ârnold , Comm. 18 Januari) 1797.
Doch alle provisioneel en van deze acht provi-

sioneele Raden was niemand dan A. Alma aan eenige
akademie in de regten gegradueerd.

De provisioneele Commissie van A. Staal is den
12 October 1797 in eene ordinaire Commissie ver-
anderd.

Bij decreet van den 29 Mei 1797 zijn gedimitteerd :
P. J . de Visser.
A. R. Fiek.
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G. Helder.
G. Paape en
I. Arnold.

(Volgens een Extract uit liet Annotatieboek der pre-
sente en absente Leden van den raad , werden dien
zelfden dag mede gedimitteerd : A. Alma en
H. Bom.)
en in hunne plaatsen aangesteld tot Ordinqris Raden:
Johannes Ruardi , Comm. 20 September 1797.
Mr. Evert Oosterbaan , Idem.
Jan Karel Kutsch , Comm. Idem.
Jovius Doco Hanekamp van Harinxma , Idem. en
Mr. Anlonius Driessen, Comm. 19 Januarij 1798

en toen geïntroduceerd.
(»Het zoo even gemeld Extract voegt hier nog bij :

wAlbertus Telting , die op zijn verzoek den 13
»September 1797 zijne demissie heeft bekomen
»en afscheid genomen , Martinus van den Acker
»en Hendrik Schultens , zijnde alle deze Raden
»ad interim aangesteld.

»Het bevat ook nog, dat den 26 Mei 1797
»A. Staal alleen present was, vermits de overige
»Leden zich hielden voor gedimitteerd.

»Den 29 daaraanvolgende Staal en de Procu-
»reur Generaal , als wanneer de hiervoorgemel-
»den door de Burgers Breugeman en Tichelaar
»werden geïntroduceerd.

»De 21 Sept. 1797 zijn de Raden ad interim
»Ruardi, Oosterbaan ,'Kutsch en Harinxma als
»Raden Ordinaris geïntroduceerd door de Burgers
»A. Cuperus en J . F. Hoekstra , zijnde toen de
»rang veranderd en hebben de Raden zitting ge-
»nomen als volgt. Staal, pres. Ruardi, Ooster-
»baan , Kutsch , Harinxma , van den Acker .
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»Schultens (1)."
De Commissarissen door 't Intermediair Uitvoerend

Bewind der Bataafsche Republiek aangesteld bij des-
zeifs besloit van den 16 Juni) 1798 , vervolgens
bij nader besluit van den 28 Junij 1798, geautho-
riseerd , hebben gedimitteerd de Raaden :

A. Staal, (die reeds den 25 Juni) te voren was
gearresteerd en den 26 naar 's Mage werd gebragt) en

J. C. Kutsch , en in hunne plaatsen aangesteld.
Petrus Gosliga en
Sicco Gerlsma, beide bij Comm. van 7 Julij 1798.
Door benoeming van laatstgemelden als Lid van

't vertegenwoordigend Lichaam in 's Mage is in
deszelfs plaats bij Commissie van 't Uitvoerend Bewind
de dalo 8 November î 798 aangesteld en den 22
Januarij 1799 door den Procureur Generaal Abra-
ham 7an der Burg in 't Hof geintroduceerd.

Montanus Hettema.
De tijd van Sessie van den Heer Gerlsma in 's

Mage den 29 Juli] 1801 geëxpireerd zijnde, heeft
M. ilettema zijne Commissie als Raad voor verval-
len gehouden , ten einde de Heer Gerlsma weder
sessie in het Hof, zoude nemen; doch. heeft geen
vin beiden meer als Raad in ' t Hof toen gefungeerd.

Het Hof, na invoering der Staatsregeling van 1
October 1801 volgens Besluit van het Staatsbewind
vin 9 November 1801 vernietigd , en bij provisie
een nieuw Hof van Friesland aangesteld zijnde , zijn
als Raden van dat nieuwe Hof aangesteld.

Mr. Thomas Wielandt.

(1) [n marg. van het extract staat hier :
NB. In deze tijd is ook nog tot Raadordinaris Yerkozen

tenen Boekhandelaar Krap van Dordrecht, die zulks ook had
aangenomen , doch is overleden voor de introductie.



Mr. .4ntonius Driessen.
» Petrus Gosliga.
» Arent Aulus v.in Haersma.
» Martinus van Vierssen.
» Ambrosius Âijzo van Boelens.
» Jnstinus Sjock Gerrolt Juckema van Burrna-

nia Rengers.
Welke den 14 November 1801 in Eed genomen

en geïnstalleerd zijn door den Commissaris van 't
.Departementaal Bestuur van de Eems den Heer La
Clé als daartoe gelast van het Staats Bewind ; en
had Mr. Montanus Ilettema , die insgelijks door het
Staats Bewind aangesteld was , voor die provisionele
aanstelling bij missive beleefdelijk bedankt, en is in
deszelfs plaats aangesteld Mr. Gerlacus Buma ,
welke den 15 December î 80 i ter vergadering van
liet IIof verschenen eo in Eed genomen is.

Bij besluit van het Staats Bewind van 8 April
1802 is deze provisionele aanstelling van bovenge-
melde Baden gehouden voor finaal.

Bij besluit van het departementaal Bestuur van
Friesland van den 24 Augustus 1802 zijn tot Ra-
den in den Hove van Friesland aangesteld.

Hi'. Montanus Hettema.
» Johannes de Vries.
» Daam Fockema.
» Anne Kegnerus de Wendt.

En zijn deze vier , na alvorens den Eed van zui-
vering en op de Instructie ter vergadering van liet
departementaal Bestuur in handen van deszelfs Pre-
sident de beer Matthijs Ypeîj gepresteerd te heb-
ben , den 7 September 1802 door de heeren Pietei
Fontein en Johan Petrus van Hijlckama in het Hof
geïntroduceerd en door deze Commissarissen van hel
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Departementaal Bestuur is de toenmalige vergadering
van het hof verklaard te zijn (volgens besluit bij
het departementaal bestuur dienzelfden morgen ge-
nomen) het wettig: Constitutioneel Geregtshof in het
Departement Friesland.

Zoodra de commissie van het departementaal be-
stuur de raadkamer verlaten had , is de rang van
zitting aangeboden aan die leden , die bevorens als
raden in het hof van Friesland gezeten hadden,
waardoor de heeren Hetteina en de Vries geplaatst
weiden tusschen de heeren van Vierssen en Gosliga.

II.

Van denzelfden hand bezit ik aanteekeningen op
een met papier doorgeschoten werkje , getiteld :
«Naamregister der îtenteineesters van de Domeinen ,
Procureurs Generaals en Griffiers , sampt van de
Substituten zoo van Procureurs als Giïffieren in der
tijd ; waarop volgen de eerste Deurwaarders van den
Kamere van den Hove in Friesland, enz. T&Am~
steldam bij F. Houttuijn, 1748 en mede te bekomen
te Leeuwarden bij R. J. Noordbeek , Boekverkoper."

Deze aanteekeningen bevatten een vervolg van de
daarin voorkomende naamlijsten en beginnen met
de Rentmeesters der Domeinen , waaromtrent ik
vond aangeteekend :

«Rentmeester heeft de rang voor den Procureur
«Generaal en Griffier. Staatsresolutie van den
« 1742. De Rentmeester wordt ten allen
«tijde geroepen bij de pronuntiatie van de senten-
»tien in cas van compositien ; gelijk mede op de
«rekendagen in de vacantie , doch mag niet present
«zijn , wanneer dan over andere zaken mede gedeli-
«bereerd wordt. Res. van 16 Sept. 1766."



Vervolg der Rentmeesters.
JACOII EOKEEL VAN HAERSMA , in plaats van zijn

vader Hans Hendrik van Haersma , bij vrijwillige
resignatie, aangesteld den 12 Maart 1759, zijnde
op den 12 Mei 1766 aangesteld lot Ontvanger der
losse renten.

WILco HOLDINGA TJALLIKG CAMSTRA , Baron XHOE
SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG , in plaats en
bij vrijwillige resignatie van Jacob Boreel van Haer-
sma , aangesteld den 22 Mei 1766.

RINSE KIJPPERDA , in plaats en bij vrijwillige
resignatie van W. H. T. C. Baron van Schwart-
zenberg en Hohenlansberg , aangesteld 9 Mei 1774.

Vervolg der Procureurs Generaal.
Den -9 December 1749 is, bij vrijwillige resigna-

tie van Mr. P. W. Ramaker , door den Heer Erf-
stadhouder tot Proc. Gen. aangesteld Mr. PETRUS
BOÜRBOOJÏ en bij Staatsresolutie gearresteerd , ten
zijnen behoeve commissie te depecheren , obiit Nov.
1780 æt. 86.

Den 21 December 1780 is in plaats van wijlen
den heer P. Bourboom tot Proc. Gen. , op Electie
van den Heer Erfstadhouder , aangesteld Mr. ELIAS
WIGERI Prof. Hon. Juris Civilis et Hodierni te
Franeker en heeft dienzelfden dag , na audiëntie
gevraagd en bekomen te hebben , aan 't Hof zijne
commissie vertoond.

Bij Staatsresolutie van 4 Augustus \ 791 , gevolgd
op eene missive van Z. H. den Heer Prins Erfstad-
houder , is het tractement van den Proc. Gen. ver-
meerderd met vijf honderd caroli guldens en dus
gesteld op twee duizend caroli guldens.

THOMAS WIELANDT in plaats van wijlen Elias Wi-
geri aangesteld den 8 September 1791. Hij heeft



59

den 13 dito in den Raad audiëntie verzocht , en be-
komen hebbende , zijne commissie vertoond. Deze
is den 1 Julij 1795 gedimitteerd en in deszelfs
plaats den 13 Juîij 1795 aangesteld.

Petrus de Gavere.
Vervolg der Griffiers.

Den 30 September 1752, Mr. ISAAC VAN ACRO-
NIUS toen volmagt ten landsdage wegens Achtkarspe-
len , in plaats van H. W. van Plettenberg.

Den 14 Maart 1758 op requeste, houdende klag-
ten over 't groot verval van de praktijk en de daar
door veroorzaakte geringheid der revenuen van dit
ambt, hebben de Staten , na bekomen considera-
tien en advijs van Hare Kon. Iloogh. de Trouwe
Gouvernante , het tractement van 650 gld. tot nu
toe bij de Griffiers genoten met 550 gld. jaarlijks
verhoogd en dus gebragt op ƒ1200,-—•. Staatsre-
solutie van 2, Maart 1758.

Ben 26 Januarij 1759 , Mr. ViNCENTlus VAN
GIJNSTRA , bij resolutie van de Staten als represen-
terende den Erfstadhouder dezer Provincie, na dat
H. K. H; Mevrouwe de Gouvernante den 13 daar
te voren was overleden en de Erfstadhouder min-
derjarig.

Den 6 Julij 1773 tot Grietman van Ooststelling-
werf verkozen zijnde heeft met eene zakelijke en
welgepaste redevoering afscheid genomen , obiit Au-
gustus 1780.

Den 26 Julij 1773 , DANIEL JAKOB ADOLPH DRE-
VON BE MONTARGCES , die Majoor en Kapt. was onder
't battaillon van den Li. Generaal Hertell. In het
jaar 1774 aangesteld tot provinciale Ontvanger van
de floreenrenten.

Den 25 Julij 1774, Mr. HENDKIK VAN DER HAER,
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en toen aangesteld. De commissie van de staten is
van 5 Augustus , zijnde dienzclfden dag geïntrodu-
ceerd door twee ileeren uit liet Mindergetal, na dat
eerst in 't Mindergetal den Eed had afgelegd. (Op ver-
zoek 15 Julij 1796 zijne demissie bekomen. Extract.)

Op requeste aan de Staten gepresenteerd is , na
ingenomene cousideratien van den Fries Erfsladhou-
der, het tractement vermeerderd jaarlijks met 300 gld.
in te gaan 11 April 1780.

De raadsheer Jan Lodewijk Boijs van îlaersma
bij Staatsresolutie van 21 Julij 1785 mede gecom-
mitteerd zijnde tot de besoignes in 's Mage over
de quota's der Provinciën en Generaliteits Cassa, zoo
is dezelve volgens Staatsresolutie van 16 Maart 1786 ,
na ingenomen advijs en consideratien van den Hove ,
gedurende die commissie , ontslagen van alle besoignes
van den Raad Provinciaal , mitsgaders van 't waar-
nemen van alle de commissien reeds op hem geval-
len of in dien tijd op hem zallende moeten vallen
en de Griffier , op een half raadsheers tractement
gecommitteerd tot de deliberatien van den Hove en
de overblijvende elf Baden tot het waarnemen van
alle de commissien.

Vervolg van de substituten van den
Procureur Generaal.

PijXER HEERBEIS den 29 September 1787. Hij
was toen Bode van het Mindergetal , en kwam in
plaats van Sipke Tresling , die bij Staatsresolutie van
28 September 1787, onder ecne recognitie gedimit-
teerd was. Op den 9 Fcbruarij 1792 werd hij
door het Hof, en bij de Heeren Staten den 1 5 Julij
1793 , gecasseerd.

Den 17 September 1793 volgde SAREL LOCHNER
hem op. Deze was toen Jager van Z. D. H.
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Vervolg van de Substituten van den Griffier. Ook
wel Secretarissen van 't Hof van Friesland

genoemd (eerste Klerk ter Griffie).
Î755. Pu TER BOSSCHA, die Deurwaarder was

en bij dit avancement Rollarius.
1774. CIPRIANUS JOHANNES ELSiNGA , die Deur-

waarder was en bij dit avanceinent eerste Deurwaarder.
1778. WILLEÎÏ KLAZES FERWERDA, eerste Deur-

waarder en vervolgens bij dit avancement Rollarius.
1785. 7 April SIERK FABEK , die eerst ordinaris

Deurwaarder was geworden den 13 Junij 1768 en
eerste Deurwaarder 21 Januari] 1774. Is gedi-
mitteerd uit hoofde van weigering om te verteekenen
de verklaring vermeld in de publikatie van den 11
Maart 1798 , en in deszelfs plaats is bij commissie
van den 11 November 1796 aangesteld den toenmali-
gen Rollarius (d. i. tweede Klerk ter Griffie).

1796. H.MoV. PIETER DIJXTRA.
Het tractëment van SIERK FABER was 7 April

1785 / 3 5 0 , — .
Vervolg van de eerste Deurwaarders.

1774. 21 Januarij , SIERK FABEII.
1785. 7 April, KLAAS RE1TOERS WEIDEMA , ob.

18 December 1791.
In de groote landsdag (1791) is het tractëment

van den eersten Deurwaarder K. R. Weiderna ge-
durende zijn tijd vermeerderd jaarlijks met ƒ 100,'—•.

1792. 17 Januarij , JAN HENDERIK TAN HATERES.
Den 7 Maart 1701 zijn bij 't collegie der Heeren

Gedeputeerde Staten twee heeren naar den Provin-
cialen Raad gecommitteerd over 't begeven van den
eersten Deurwaardersplaats , en den 13 dito is bij dat
collegie de begeving aan 't Hof geaccordeerd.
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Daar onze handschriften hier eindigen , zoo heb-
ben wij gemeend ook niet verder te moeten gaan ,
het aan anderen overlatende , dit een en ander te
vervolgen , wij gaven dit , omdat wij meenden , dat
het niet algesneen bekend was , en om eene hand-
leiding te zijn voor diegenen , welke hier meer
van verlangen te weten , om hun liet onderzoek ge-
makkelijker te maken.

Leeuwarden ,
„ „ n i 10-n DE HAAF HETTEMA.

13 October 18a2.

T B 1 I E S ,

Wiens hart wordt niet geroerd
op 't zien der zilte tranen ,

JOHANNA'S oog ontrold ,
gevloeid langs 't schoon gelaat

Der brave vrouw , die zoo
zelfs 't licht des oogs ziet tanen ,

Want tranen bigg'len ncêr
daar 't oog nog vol van staat !

Welk leed ontperst haar toch
zoo vele droefheidstolken ? —

Vraagt wis nieédoogend elk ,
wiens hart nog iets gevoelt; —•

Verdreef, zoo hij 't vermogt',
terstond de donk're wolken ,

Die oorzaak zijn van 't geen
haar weenend 't hart iJoorwoelt.
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Is 't .zorg voor haar gezin ,
die haar zoo kan bedroeven ?

Vraagt dan haar kroost vergeefs
om brood aan de arme vrouw ?

Neen ; zij heeft overvloed ;
wat zou zij meer behoeven ?

Haar man verdiende veel
. en bragt haar alles trouw.

Mist zij óf gade óf kroost
gezondheids zegeningen ?

Kwijnt zij of een van hen
aan kwalen pijnlijk voort ?

Ook dit niet : — ze is gezond
met a l , wie haar omringen ,

Geen ziekte of pijn heeft ooit
hun' vreugde op aard verstoord.

Zonk dan haar teeder wicht
of ander pand der liefde

In 't somber' graf ter neer , —
en treurt ze om dat gemis ?

.Ween ; haar trof nooit dat leed
't welk and'ren bitter griefde ;

Haar panden bloeijen nog
bij haar , als rozen frisch. —

Is 't zielelijden dan ,
dat haar zoo kon ontstellen ?

Mist zij tevredenheid
of kalme rust der ziel ?

Kan nijd of achterdocht
haar hart zoo grievend kwellen ?

Is hoogmoed ook de bron ,
waar menig traan om vid ';"
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Geenszins ; — de brave vrouw ,
door reine deugd en zeden ,

Door Godsvrucht steeds geleid ,
is kalm en vergenoegd.

Geen nijd belaagt haar hart ,
geen achterdocht haar schreden :

Ze is altijd blij in God ,
hoe Hij 't ook schikt en voegt.

En zulk een' brave weent ?! —
wie deelt niet in haar weenen ?

Trof haar nog grooter leed ,
dan 't opgesomde kwaad ?

Welk dubbel lijden moest
met grooter zoo vereenen ,

Dat tranenstroom zoo vloeit
langs 't anders blij gelaat ?

Wiens hart wordt niet vervuld
van innig medelijden

Met haar, die zoo , bij deugd ,
onschuldig , tranen schreit ?

Wie zou die brave vrouw
niet uiterst gaarn' verblijden

Door hulp en troost en al ,
wat haar weer vreugd bereidt ?

Dan , —• neen ! ik waag het niet ,
haar leed u thans te ontvouwen

Misschien dat ge ook , als zij ,
nog heete tranen weent , —

liet haar , dal goede inenseh ,
gelukkigste der vrouwen ,

Nog menig traan vergiet,
die toch geen troost verleent !
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't ïs buitea uwe magt, —
bij dubbel mededoogen ; —•

Hoe ge ook uw kracht beproeft,
uw vromen wil verspilt, -—

De tranen uit het oog
der goede vrouw te droogen ,

Omdat zij voor 't gezin
thans zwoegt en . . . ujjen schilt.

Gij lacht ? — in plaats van nog
een traan met haar te schreijen 't

Dan voelt gij niet deez' les :
want, — zonder u te vleijen , —

Ook gij vergiet wel eens, —
al is het waarlijk zot, •—•

Nog tranen bij uw regt
benijdenswaardig lot!

Harlinsen , 1852. s, L. BRUG.

B E î^KffilTWEN VAM WEISTSBERG.

Toen in, middeleeuwsche tijden
Buitschlands Torst zich dapper kweet
Tegen der vasallen strijden
Bij 't verbreken van hun' eed , —
Eeij'rens hertog WELF verzette
Zich , schoon KOEJTRAAD hem ook sloeg,
Tegen magt, die elk verplette,
Angst en schrik in 't harte joeg !

W E L F in Weinberg opgesloten t

Naauw belegerd , fel bestormd ,
5



Sloeg , — welk bioed ook werd vergoten ,
Telkens 't af; — maar dit misvormt
's Keizers trouw voor onderdanen
In getergde wraak en haat.
Schoon zij zich beveiligd wanen ,
Zweert hij doodstraf voor hun' daad.

Overmagt doet eind'lijk bukken.
Onverbid'lijk is de Vorst.
Vrouwenbéden slechts gelukken
Bij 't geen 't zwak geslacht uitvorsclit.
Vrouwen knielen; — smeeken dringend; —
Be overwinnaar geeft genâ
Aan die sekse ; •—• blijde springend
Meldt de vrouw 't haar dierb'ren gâ.

Met hetgeen zij kunnen torsehen
Laat de Forst den aitogt vrij.
En de schatten uit te vorschen ,
Staan gereed aan hare zij.
Gade 5 kroost en vriend en magen
Klemmen aan der vrouwen leen.
Ook de Hertog laat zich dragen :
Elk vindt hulp op 't vrouwenbeen! —

Eedle stoet van Weinbergs vrouwen !
Met zoo dierb'ren last bevracht,
Uwe moed en liefde aanschouwen ,
Uw' zoo overspannen kracht, —
Dat ontwapent, — vol verbitt'ring
Tegen inanhafte overmoed , —
Bij uw trouw , uw liefdeschitt'ring
Toch den Torst : — hij keurt het goed I
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Tranen over vrouwendeugden
Wellen op in 't vorst'lijfc oog ;
Wijl haar panden zich verheugden ,
Schat ook hij die trouw zoo hoog. -—•
Wie bewondert niet de vrouwen ,
Die bij zwakheid zoo veel moed
Toonen ? —• Op haar trouw te bouwen
Mannen ! zegt : is dat niet goed ?

Immers , wat der vrouwenharte
Voor der lievelingen vreugd ,
Zoo onwrikbaar , moedig tartte ,
Stemme ons hart tot liefde en. deugd,
Trouwen minnen vast en vurig ,
Wat haar dierbaar is en waard.
Mannen ! mint dan ook gedurig ,
.'t Edelst pronkstuk dezer aard .' —

Marlingen , 1852. s. L. BRUG.

T J F E R K C i - A A S T CO*

Laat and'ren van den vreemde zingen ,
Wie reizen mogt naar Oost en West .
Of ook zijn weet-dorst heeft geléscht

In Noord- of Zuider hemelkringen ;
Wie Alp beklom of Pyreneën ,
En 's Zwitsers dalen mogt betreên ,

Of Duitschlands heerlijke landouwen ;
Hij roem' dat buitcnlandsche schoon !
Wij zingen , maar pp lager toon ,

Fan wat nabij ons is t' aanschouwen,

(1) Eene Nuisbijdrage te Sloten-,



'k Zing van het Dorp , zoo wel gelegen ,
Waar twintig jaar mijn woning stond ,
Waar 'k vrienden en genoegens vond ,

En smaken mogt des hemels zegen ;
Waar stil, in 't vrije der natuur —
Als nader onder 't Godsbestuur —

Des werelds zorgen minder kwellen.
Dat dorp , bij velen hoog geacht ,
Zij thans mijn hulde toegebragt.

'k Wil van dat dorp u wat vertellen . . . .

»Nu ja , 't zal fraai zijn" — hoor ik spreken —
r>Bc Gaast ! 't heeft wonder wat om 't lijf;
»De grond en menschen even stijf;

»Eci.i weg , om hals en been te breken ,
»De huizen , meestal één bestek ;
»En watermolens geen gebrek

»0m al die poelen en moerassen.
»En komt ge er 's avonds bij geval,

»Gij hoort er kikkerts zonder tal ,
»üf eendgekvraak en honden bassen." —

Wel zeer veipligt voor 't remarqueren !
Zij 't oordeel wel wat scheef en hard ,
De kleuren hier en daar wat zwart,

Men kan er 't beeld toch meê stofferen.
Zoo m' alles mooi vond , roemde en prees ,
't Leek ligt de prent van een Chinees ,

Die schildert zonder schaduwzijden.
Neen , licht bij licht verstra alt zijn gloor :
Daar dient wat bruin en donker door ,

üm 't schoon te beter te onderscheiden.

Doch —: 'k raak van streek door al dat keuv'len —
Tjerkgaast , naar 'k vond, reeds eeuwen oud}
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En vroeger ruim zoo digt bebouwd ,
Ligt op een .viertal schoone heuv'Jen.-

Dáár vond de veeman veüig dak ,
Als zeevloed vaak de dammen brak ,

Omhoog gestuwd door noorderwinden.
't Was als een rug van leem en steen ,
Die Gaasterland — om Slolen heen —

Met Zevenwouden kwam verbinden (1).

En was 't ontwerp van Britsums ed'len
CoEHOORïf destijds uitgevoerd ,
Wij hoefden om geen weg , gevloerd

Met puin of grind , thans meer te beed'len :
De Slaper toch van Heem'lnms zand
Liep dan hier langs naar Schoterland ,

Om 't Zuiderwater af te schutten (2).
Maar 't schoone plan kwam-nooit tot stand :
't Viel ligt wel in een Slapers hand ,

Hij dacht 't eens na , en . . . riok aan 't dutten.

't Was alles anders in die dagen :
Om Sloten schier een zee gelijk ;
Men kende toen geen Spanjaardsdijh (3) ,

Noch 'lange brug om tol te vragen.
Ons dorp had destijds dat bestaan :
Dáár voer de beurtman af en aan

Naar Amsterdam en and're steden.
En wilt gij duidelijker bescheid , — •
Waar thans de breggefinne leit,

Daar wijst men u die plek nog heden (4).

Te jammer liet de Gaast zich foppen ,
Toen zij , voor klein gewin , die bron
Aan Slotens veste gunnen kon ,
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Om eigen welvaart digt te stoppen.
Men zegt dat sints een aak'lig spook
Dáár menigmaal uit 't riet opdook ,

En rondom Jolle-poel ging dwalen :
v len wijte foalle sonder kop

Herinnert nog dien taaijen strop ,
Dien m' om den hals zich toen kwam halen.

'k Kon meer nog uit dien vóórtijd Hielden :
Van d' edlen Heer VAN SOLKEMA ,
Van dapp'ren IDS , TAN ANDRINGA (5) ,

En meerd're kloeke Gaasterhelden ,
Termaard door menig stout bedrijf,
Toen Fox de Sloters toog te lijf,

En Woud- en Gaastman meê moest strijden. —
Maar 't vechten valt niet meer in smaak ;
ïk termineer dus deze zaak ,

En kom terug op later tijden.

Nog heugt het U , — voor korte jaren
Stond , even maar de kerk voorbij ,
Eene ouderwetsclie boerderij ,

Als nergens in den omtrek' waren :
Het voorhuis met verheven dak ,
Die boven schuur en al uitstak ,

Gaf vreemd fatsoen aan deze zathe ;
't Was ongetwijfeld nog een deel
Van 't een of ander oud kasteel,

Zoo 'k gissen raogt , van Sofflmastate (6).

Dáár was een wonder ding te kijken.
't Hing aan den gevel steeds te pronk : —•
't Leek wel een oude zee-aalsbonk ,

Muar foei! daar mogt het niet op lijken —
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Een reuzenrib was 't , dat is klaar ,
Zoo heette 't al voor honderd jaar ,

Wie zou dat nu dan nog negeren ? . . .
Maar bovendien — 't was geen bedrog —
Op zolder lag zijn harnas nog

En muts, en meer van de ijz'ren Meeren.

Hoe of die reus daar kwam verdwalen ,
En wat voor daân hij al bedreef? ,
Onnoozel . . . niemand die 't beschreef,

'kî5Wou 't anders bitter graag verhalen.
Ligt vindt een ander hier of daar
Nog van die beend'ren bij elkaar ,

(Maar korter' niet dan twee , drie ellen)
Hem geef ik dan de rib present,
Om van dien wonderlijken vent

Het gansch geraamte zaamtestellen.

En nu — die sprookjes daargelaten —
De Gaast is maar een heerlijk oord ;
Gij vindt er weiden zoo 't behoort ,

En uitgebreide vruchtb're zathen.
De menschen — 'k ken ze groot en klein, -
En vraag nog , waar ze beter zijn ? (7)

De weg — nu ja , laat die wat stooten ;
Want 'k stel dat dáár een spoorweg lei ,
Dan schoot ge er als een snoek voorbij ,

En 't schoone waar U ligt ontschoten.

Neen , zing , wie 't lust , van vreemde dingen i
Wie reizen mogt naar Oost en West ;
Ik noem ons dorp nu eens het best ;

En blijf van wat nabij is zingen.
1850. A. BS.
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. AINTEEKENINGEN.

(1) Gaast beteekent hoogte , terp , heuvel. Te-
genwoordig' onderscheidt men dit dorp , gelegen in de
gemeente Doniawerstal , aan den rijd weg naar , en
in de nabijheid van de stad Sloten , in jT/erkgaast
waar de kerk staat — ook wel Groote Gaast ge-
noemd — en Kleine Gaast, een gehucht palende
aan den Spanjaardsdijk. Troeger noemde men nog
/Follegaast en Zandgaast, twee heuvels, beoosten
de kerk, waarvan het eerste ]igt ter hoogte van
het tegenwoordige logement Wapen van Fries-
land , waar de straatweg van Lemmer op Sneek
het dorp snijdt ; en het andere verder op naar de
kerk , waar nog eene boerderij den naam draagt van
Zandvat. 't Geheeie dorp (in de wandeling de
Gaast geheeten) is hoog gelegen , ten zuiden en
noorden sterk afloopende naar de omliggende wate-
ren , de Brekken , Kleinemeer en Slotermeer.
Bij helder weer kan men op één punt vijf Friesche
steden tellen , Sloten namelijk , FForkum , Bols-
ward, Tlsl en Sneek.; terwijl men van het nog
hoogere kerkhof veelmalen het eiland Urk met het
bloote oog kan zien, "Vroeger bestond het uit meer-
dere maar kleinere boerderijen, doch welke van
tijd tot tijd bij verkoop aan andere zijn getrokken,
en de huizen afgebroken of in arbeiderswoningen
veranderd , en waardoor de bevolking is verkleind,
't Had mede rijkelijk zijn deel in de onheilen van
oorlog en burgerkrijg , die eertijds Friesland teister-
den j ten tijde van JONGEBIA en den Saxischen Overste
FOX , en is meer dan eens of geheel of gedeeltelijk
door den brand vernield. Be grond bestaat hoofd-
zakelijk nit leem (soms ter diepte van 30—40 voeten
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van onderscheidene soort) %and en steen, en is
zeer vruchtbaar , voor bouw en weide beide geschikt;
voormaals plagt men de hoogste landen — welke
door stekken gescheiden zijn , omdat men wegens
het hellen geen water in slooten kan houden —
meest te bouwen , van waar de landen , bij langs
den weg , ook nog uitsluitend de akkers genoemd
Worden , maar thans is 't schier alles greide. Deze
zoogenoenide akkers hebben eene groote waarde,
en worden vaak duurder dan de klei betaald. —
De rijdweg naar Gaasterland, berucht door zijne
stootende steenen , liep vroeger niet door maar om
Sloten , ten noorden door de vaart (het Slotergat)
waar nog overblijfselen van een steenenspoor zouden
te vinden zijn ; het deel van dezen weg in Gaaster-
land is grootelijks nog overig . en achter de tegen-
woordige polders van Kleine en 7)'erkgaast is nog
een stroomsloot (loopende door het Slotergat naar
Wijckel) de Oudeweg genoemd , die. misschien van
den vroegeren weg den naam behouden heeft.

(2) Zie VAN DER AA, Aardrijkskundig Woor-
denboek der Nederlanden , in voce Tjerkgaast.

(3) Tusschen Tj. en Sloten is veel land aan-
gewonnen ; het Var , eene poel bij de stad, breidde
zich toen verder uit , en van uit Doniawerstal en
Tj. naar Sloten over. De zoogenoemde Spanjaards-
dijk , eerst later aangelegd, zoude.zijnen naam ont-
leenen van de Spanjaarden , die daar geslagen en van
voor Sloten teruggedreven moeten zijn.

(4) De Slot er beurtman op Amsterdam voer
vroeger van Tjerkg. af, omstreeks de plaats der
zoogenoemde breggefinne , een stuk land tusschen
de Gaaslen. {Tusschen de Gaasten noemt men
wat is tusschen Groote en Kleine Gaast) die haren
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naam zou ontleenen van eene brug , vroeger dáár
in den njdweg aanwezig. Jollepoel, een water
dáár voorhanden, schijnt zich toen verder te hebben
uitgestrekt, en roet het gaastervar te zijn ver-
eenigd geweest. Later bij 't verleggen van den
rijdweg over Sloten , werd te dier stede eene brug
over de Oostergracht gemaakt , en bij onderlinge
overeenkomst werd ook de beurt tot Sloten ver-
legd. De stad zou nu den rijdweg aanleggen , en
Tj. verwierf verder tot schadeloosstelling de vrijheid
om den weg te dammen , en voor 't gemis van den
rijdtol op de brug , vrijdom van tol te Sloten bij
doorreed , welk voorregt nog genoten wordt. Dé
Slot er doorreed-tol zou dus eigenlijk op Tj. te huis
beliooren , en is ook nog lang als zoodanig inge-
vorderd. Door tijdsverloop en nu nieuwe geslachten
de oude vervangen , raakte dit reeds meer in ver-
getelheid ; doch oude lieden wisten mij daarvan het
een en ander te vertellen , en ook de resolutieboe-
ken der stad , voor zoover aanwezig, bevatten daar-
omtrent enkele bijzonderheden. Het sprookje van
de wij te †oalle sonder kop , die tusschen de
Gaasten plagt te spooken , heb ik hierop t'huis
•gebragt.

(5) ÏDS VAN TJERKGAAST was een dier heer-
schappen uit de Wouden , welke in den vermaal-
den slag van Sloten , tegen den Saxischen Overste
FOX gesneuveld zijn. (Zie v. i>. AA.) — Zou het
dorp Idskenhuizen , met 'Tj. kerkelijk gecombi-
neerd , misschien aan dezen IDS zijn naam te
danken hebben ? — GABBE VAN ATTDRINGA woonde
ie Tj. en was Grietman van Boniawerstaî enz. in
1550. (SiïiNiA, naamlijst van Grietmannen.')

(6) Fan Solkemastate , waar ook v. D. AA van
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spreekt, bestaat te Tj.' geen spoor meer: niet al-
leen weet men daar geen plaats voor aan te wijzen,
maar zelfs de geheugenis , dat daar immer eene
State gestaan heeft , is verdwenen. — In 1839 werd
dáár echter een gebouw afgebroken , dat als vóór-
huis voor eene boerderij stond. Dit gebouw was
blijkbaar oorspronkelijk eene andere betemming toe-
gedacht. Het bestond uit ééne verdieping en be-
vatte twee vertrekken , die niel alleen groot van
omvang , maar ook buitengewoon hoog onder ver-
dieping waren. Het breede en steile dak stak vrij
verre zelfs boven de bijgebouwde schuur uit ; de
in lood gevatte vensterruiten waren beschilderd , en
naar het zeggen des bewoners zou het dak vroeger
met lood zijn belegd geweest. In eenen kelder vond
men eenige vergulde naamletters met het jaartal
1635 (men heeft verzuimd die letters op te teeke-
nen , maar meent zich te herinneren dat zij waren :
mein sjar sjen). De overlevering zegt dat,
dáár in ouden tijd een Zeekapitein zou hebben ge-
woond. Voor ongeveer 90 jaren kwamen de voor-
zaten van den tegenwoordigen boer daar reeds wo-
nen , en toen was het slechts eene melkerij van
3 à 4 koeijen ; een bewijs temeer dat het oorspron-
kelijk voor geene boerderij was gebouwd. — Als
merkwaardigheid was dáár aan den voormuur sints
onlieugelijken tijd een lang, eenigzins gekromd been
opgehangen , dat in een ijzeren ring geklonken ook
weer den muur van het nieuwe huis versiert. De
sage is onbepaald , volgens deze moet het of eene
aalsrib of eene reu%enrib zijn. In beide gevallen
vreemd genoeg ; want zij is nog wel twee voet lang
en , volgens zeggen van den boer , vroeger wel eens
zoo lang , doch door tijdsverloop en den invloed des
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weêrs gedurig afgebrokkeld, waarvan dit ruwe been
dan ook de duidelijkste blijken draagt. Als 't waar
is, dat een Zeekapitein vroeger dat huis bewoonde,
zal 't welligt door dezen dáár zijn geplaatst als eene
rariteit, op zijn zwervend leven opgedaan. Hier
werd vroeger almede bewaard een ijzeren harnas ;
doch wijl daarop geen prijs werd gesteld , is het
reeds voor jaren bij 't oud ijzer gedaan en zoo ver-
loren geraakt. Thans vindt men er nog een ijzeren
helm of muts , zoo als men 't noemt , en dezen
wacht misschien weldra hetzelfde lot, ofschoon der
beschouwing wel waardig.

(7) De ingezetenen hadden al voor lang den
naam van wat eigenzinnig, stijf en eigenwijs te
zijn. Toen waren 't bijkans allen eigener/den,
en wat meer is , schier allen onderling vermaagd-
schapt ; die nu niet van die familie-alliantie was ,
had het er soms niet te ruim. — Tegenwoordig
is dat veel veranderd. —

TESSEKT &P lEKT T S J E R K H O A F .

lensum , stil is 't om mij hinne ,
'k Stan forlitten hjir allinne ,

't lerdsce wykt hjir uwt 'e wei , —
Hjir 3 wer jimme yn swiete slommer ,
Beaden ! frij fen soarch in kommer ,

Fen jimm' wirken ræste mei'.

Blixems mei' troch 't loftrom sjitte ,
't Tongerluwd him hearc littc ,
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Det fen eangstme' slacht it hert ;
Felle stoärmen meye er waeye ,
't Bjemte giselje in ontklaeye , —

Deaden ! nee , jimm' heare 't net,

Folie wiisdom ken 'k hjir leare :
Stof biste in ta stof scilst keare ,

Minsce i wif is dyn bestean ;
Fæst in kreftich meiste scine ,
As ien blom , — sa scilst fordwine ,

As it gærs, •—- sa scilst forgean.

't Berntsje , bern' mei wea in smerte,
Wread ontscoërd oan 't inemmeherte ;

' t Famke , as 't moá'ntje blier in gol ;
Feinten , tinsende oan nin stjerren ;
Alden , kromme troch de jirrcn , —

Lisse næst elkoar hjir dol.

De earme jimmer troue bodder ,
Leit hjir yn 'e selde modder

As de rik e oerdwealscc hear ,
Dy , heachmoedich op syn slachle ,
O ars him huwnde in djip forachte :

Oenderscied is hjir net mear.

Heit , myri heit , dij mij sa minde ,
Forir inyn lok nin ræst hira ginde ,

Ræst nou op dit iensom hoaf;
Frjeunen , dy 'k noait scil forjitte , —
'k Moast se hjir ek ei'ter litte ;

'k Stoe se oan 't tsjustre græf hjir oàf.

lens scille eak myn eagen brekke ,
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Sill'ge deadeii! nee , o nee !

't Græf gjit den foär my eak iepen ,
Om foriend mei jimm'' to sliepen

Op dit plak fen ræst in free.

Mar net iiwich ; nee , o Heare !
Nee , Jou wird dat woe mij leare :

'k Scil, hwet hjir eak mei forgean ,
As dy moaye foa'rjiers blomme ,
lens ontweitse , om uwt myn slonnne

Scien , forhearlikt op to stean l
F. to

DE KOEK EID BE TORTELDOW.

En roek end en tôrtel, to gjerre op en toek,
Begounen en praetsje to meitsjen :
Be dow smeult op klái •, oppa walden de roek ,
Sa dat hja oan th' bîten hast reitsje.
»De klái!" rôp de roek end hit dowke: »kloe.. kloek."
End ik noam de pinne op end brochte th'toboek.

DE HOEK.

Ja , kloek meist' wol roppe ,
Der biste fon thús :

Dî eärmoed forskoppe ,,
Forsmaedsje ommers ús ! ?

Bist dow eak en foegel!
Hja slúte dy op ,

End yet is th' : kloe , , kloek ! mar.
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Hwat bist my en pop!
Ja , toe mar ! rop wei mar !

Praet elk nei de bek ;
Dow waerglês! — 'k Beklei har .

Di kruwpe în hjar brek ;
Ik neam se mîn broaren ,

Dî earmen în romt' :
Kry' hja net en feitje ,

Eak ús is tîi' ontkomd.
Be klái! de klái! de klái!

BE DOW.

Blái op mar ! dat kenste, t

Hwent nea biste sêd 5
End th.' is mar en wenste ;

Mar hjir finst' gen mêd
Foar rôpjen end skoëren ;

Ben bist' oars hwat mans.
Hit wirk is hjir th1 earste ,

'r Ben kloekjes by lans.
Hwat túntje end geniërkje >

En skiëpke of en kow ;
En elske end en bjirkje

Foar lîster end dow •—
Is hjir hiam formeitsjen ;

Mar kom înna klái!
tli' Is iepene wîldsang.,

End kîeare lawái!
Kloe.. kloek ! kloe... kloek ! kloe... kloek

DE ROEK.

Ja , just! Da 's de fryheit.
Kloe.. kloek ! is th' net wier ?

Och , elireme blyheit
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Foar niinske end foar diar!
01 heukerje , ol lye ,

Fon moarne ta joun !
End sels înna romte

De krapte yet foun !
Och , slaven ! mat 'k sjzze ,

Sa wier 't ik hjir stean ;
Sa 'n libben to Jizzen

'k Woe ljeaver forgean ;
'nd My opslúte litte ,

As jimme înna kou
'k Woe ljeaver yet stjerre ,

Moarnier oppa bou.
De klái! de klái! de klái!

BB DOW.

Ne , brasje ! ne , jeye !
Da 's ïryheit, oars net ?

To let mei men kleye
Oer rouw end oer smert . . . . .

Oars oarmâns mar bruwke ,
O ! as th' er mar komt.

Plesier mat 'er wêse ;
End dat jowt de romt.

Ja , hearen mar lîfcje
In klaying end reauw :

tli' Scil neyer wol blikje
Hwa slaef wier ,end bleauw.

Hald dow mar fon fryheit ,
Is se earlik of net ;

'k Wol libje mei eare ,
Mei eare în min hert.

Kloe.. kloek! kloe... kluek! kloe... kloeki
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ü £ IÎOËK.

Der wy net bestanne ,
Fînt eärmoed gen treast.

De klái! de klái I de klái!

DË DOW.

lenfaldichheit banne
De throchbringers earst.

Kloe.. kloek! kloe... kloek! kloe... kloek!

DE ROEK.

Der înklaiiers hearskje
Stiet de earlikheit wit'.

De klái!!

DE «OW,

Der weelde regearret
Komma ôfsetters grif.

Kloe.. kloek!

End tôrtel end roek
Forlieten de toek ,

End elk fleach sîn wei.
Dat d' iene net smakke ,
Hirn d' oare în formakke ;

End ik seach se nei :
»De klái!" rôp de roek yet ,

End th' dowke : »kloe.. kloek !"
'nd Foar waldtjers end klaikers

Brocht ik hit to boek.

25 Febr. 1852. H. G, VAN DER VEEN.



'T FAMKE IM » E MÜWICffliSM.

Flitich fleach it bijke yn 't roun ,
In sadrea se ien blomke ibun
Suwchde hja , forhjit op bawt ,
Kingen 't swiete sop er uwt.

't Famke , dat it wirk oanscoage ,
Spriik , troch 't bistje hiel fortoage :

»Bijke ! hark , hwet ik jou sis :
»'k Mat jou flyt in iivcr romme ,
»Mar betins ho mannich blomme

»Fol fen dead'like ynhald is."
»Och," wier 't andert , »al 't fenyn
»Famkeljeaf, lit ifc er yn."

Èe.i 't Ileachduetsk
fen GLEIM. , - . .o

IETS VAN EN OVER

MATTHIA8 CiiAÏJDIÏJS ( 1 ) .

Onder de Schrijvers , wier werken ik altijd met
het hoogste genoegen lees en herlees, bekleedt sux-
THIAS CLAüDiüS ccne 'voorname plaats. Zijne schrif-
ten verschaffen mij menigmaal eene aangename ver-
pozing van gevngüger bezigheden , en zijn tevens
vol nuttige leering. Meermalen heb ik a eenige

(1) Voorlezing, gehouden in eene Verg,idering^van'*het
Departement St, Anna- en Vrouwen Parochie der Maatschappij:
»TOT KOT VAS ' l ' AI.CKMKE1T."



proeveQ van dezen wijzen , geliefkoosdcn Schrijver
medegedeeld , welke steeds mei genoegen door u
werden gehoord. Het is thans mijn oogmerk , u
nader met den Schrijver en zijne schriften bekend
te maken , en u cenige oogenblikken nuttig en aan-
genaam bezig te houden. Verleent mij M. H. uwe
gewone toegenegene aandacht.

MATTHIAS CLAUDIÜS werd den 15den van Oogst-
maand des jaars 1740 , te Mheinfeld , een vlek in
het Ilolsteinsche nabij Lubeck , geboren. Hij stu-
deerde te Jena en leefde vervolgens als ambteloos
persoon te ' ffandsbeck , een klein uur van Mam-
burg gelegen , doch werd ten jare 1778 Ober-
lands-Commissaris te Barmstadt , legde, echter
dien post neder , en keerde in 1777 naar ffands-
beck terug. In liet volgende jaar werd hij Revi-
sor bij de Sleeswij'k-Holsteinsche bank te Al-
tona , welke post hem veroorloofde in zijn geliefd
FFandsbeck te blijven wonen , eene aangename
plaats van duizend inwoners , die zich met den
landbouw bezig houden , en waar men fabrijken
vindt van katoen en wol. Vele Hamburgers, vooral
uit den middelstand , begeven zich uitspannings-
halve derwaarts. CLAÜDIÜS leidde in dit bekoorlijk
oord een afgezonderd , stil en vreedzaam leven.
Zijn edel gemoed , zijne vrolijke luimigheid , zijne
niemand beleedigende geestigheid , zijne eenvoudige
leefwijze , zijoe innige verkleefdheid aan de Chris-
telijke Godsdienst, welke hij van harte geloofde en
wier voorschriften hij in beoefening bragt , deden
hem zijne dagen genoegelijk slijten , en behalve den
algemeenen nood , die Hamburg en deszelis om-
streken onder de heerschappij der Franschen in het

6*



84

jaar 1813 trol', waarin ook CLAUDIUS rijkelijk deelde,
vloeide zijn leven als eene kalme beek daarhenen.
Hij heeft slechts één gedenkstuk aan zijnen roem ,
of liever aan de deugd , aan het Christendom en
de waarheid opgerigt , maar dit ééne is genoeg ,
om zijnen naam te vereeuwigen bij allen, die goed
en edel denken. Dit werk of zijne gezamenlijke
schriften , in zeven deelen vervat , zijn door hem
uilgegeven onder den titel van Wandsbecker Bode ,
en hij heeft zich in dezelve als rnensch , huisva-
der , burger en Christen op de voordeeligste wijze
doen kennen. Door die schriften heeft hij in Duitsch-
land veel nut gesticht. Zijn Bode bevat geene
hoogdravende taal , niets , wat slechts het gehoor
streelt en liet hoofd vult , maar het hart ledig laat;
het is een boek voor het volk , geheel in den volks-
toon geschreven. Eene rijke ader van vernuft be-
zielt het geheeîe werk , hetwelk prosu-opstellen en
gedichten behelst , liederen , elegiën , labelen , ze-
dedichten , verhalen , schetsen, boekbeoordeelingen.,
ailes fraai elkander afwisselende , en dat alles draagt
het kenmerk van echte levenswijsheid , en tracht in
eene natuurlijke, verstaanbare, dikwijls luimige taal,
gevoelens van regtschapenheid , weldadigheid , va-
derlandsliefde en Godsdienstige gezindheden in te
boezemen. Ernst en scherts zijn ongekunsteld onder
één gemengd , met hot zigtbaar edele doel , om de
menschen over hunne eigene dwaasheden te doen
lagchen , of over hunne openbare en bijzondere ge-
breken te doen blozen , hen meer bekend te maken
met de hinderpalen van , en de middelen en wegen
tot wezenlijke gemoedsrust en Christelijke blijdschap ,
en alzoo bevorderlijk te zijn aan hun waar geluk.
CLAUÏMUS v'ereenigde een bijzonder talent en diep
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gevoel met onbedorven gezond verstand , met een e
edele denkwijze en geestige scherts , en van hier
is het , dat zijne opstellen in prosa , zoo wel als
zijne gedichten , bij velen eenen diepen indruk ma-
ken. Men kan dezelve veelal eene Satire noemen
op deti ia zijnen tijd inkruipenden geest van ongods-
dienstigheid , van gemaakt gevoel en drogredenen van
allerlei aard. Hij noemt de dingen bij hunnen
naam , in de taal van het dagelijksch menschenver-
stand. Bevordering van levenswijsheid en levens-
vreugde was zijn doel. Hij had de menschen lief
en beminde hartelijk zijn Vaderland , en dat heeft
hij in verscheidene heerlijke liederen getoond, welke
door onzen TOLLENS ZOO uitmuntend in onze taal
zijn overgebragt. Eenige van die liederen zijn door
de bekwaamste Duitsche Toonkunstenaars op muzijk
gebragt en algemeen verbreid geworden, v?aaronder
vooral het Jihijnwynlied verdient genoemd te wor-
den , hetgeen bewijst , dat hij den volkstoon geluk-
kig getroffen heeft. Doch Godsdienst en op Gods-
dienst gegronde zedelijkheid gingen hem boven alles
ter harte , en overal getuigen zijne schriften , hoe
zeer hij die ook anderen trachtte te doen waarderen.

Dat ik niet te veel tot lof der schriften van
CLAiTDius gezegd heb , inogen nu de door mij
vertaalde proeven , welke ik u uit dezelve ga leve-
ren , getuigen.

Hij heeft zijn werk opgedragen aan den dood,
over welken hij dikwijls spreekt . en dien hij door-
gaans Vriend Hein noemt, gelijk men ook voor
het eerste Deel eene afbeelding van denzelven
vindt , een geraamte namelijk , met die benaming
er onder. Die opdragt luidt: »i)e eerste plaat is
vriend HEIN. Hem wijd ik mijn boek , en hij zal



als beschermheilige en Huisgod vóór de deur van
het boek staan. — Vriend HJEIN ! ik heb de eer ,
mijnheer uwen broeder te kennen , en hij is mijn
goede vriend en begunstiger. Ik heb ook nog wel
andere adressen aan u , maar gij houdt niet van
adressen, en pleegt ook niet vele complimenten
te maken. Er zullen menschen zijn , zij heeten
sterke geesten , die zich in hun leven van HEÏN
niet laten aanvechten , en achter zijn' rog wel met
hem en zijne dunne beenen spotten. Ik ben geen
sterke geest ; het loopt mij , om de waarheid te
zeggen , telkens koud langs den rug , als ik u aan-
zie. En toch wil ik gelooven , dat gij een goed
man zijt, als men u genoeg kent ; ea het is mij,
als hadde ik eene soort van sterk verlangen naar u ,
dat gij eenmaal komen zult , om mijne zwakke rie-
men los te maken , en mij op betere tijden zeker
aan het oord en de plaats der rust te brengen. Ik
heb daar een boek geschreven , en draag het. u op.
Het zijn Gedichten en Prosa ; ik weet niet of gij
een liefhebber van gedichten zijt ; kan het echter
naauwelijks denken , daar gij over het geheel geene
scherts verstaat, en de tijden voorbij zullen zijn ,
in welke er gedichten waren. Eenige dingen in
het boekje zullen u , hoop ik , niet mishagen ; het
meeste is snuisterij en klein speelgoed. Doe er
mede , wat gij wilt.

Be hand , lieve HEM ! en , aîs gij eenmaal komt,
val mij en mijne vrienden niet hard.

De Ouden stelden den dood voor als een' jager ,
in den mantel van den nacht gewikkeld , en de
Grieken als een' jongeling , die in rustige houding
met een' neergeslagen' droeven blik de fakkel des
levens naast het lijk uitbluscht. Het. is een schoon



beeld , dat ons zoo troostvol de familie van HEIN ,
en inzonderheid zijnen broeder herinnert. Als men
zich den ganschen dag door zoo moede geloopen
heelt , en aan den avond eindelijk zoo ver komt ,
dat men het licht kan uitblusschen , — dan heeft
men toch den nacht voor zich , iu welken men kan
uitrusten , vooral , als het den volgenden morgen
feestdag is ! Het is inderdaad een goed beeld van
den dood ; echter blijf ik liever bij het geraamte.
Zoo staat hij in onze kerk , en zoo heb ik ook
steeds , van mijne jeugd af aan , mij voorgesteld ,
dat hij op het kerkhof over de graven wandelt ,
als ons kinderen 's avonds eene koude rilling over
bet lijf liep , en moeder dan zeide : de dood gaat
over uw graf. Hij is ook zoo , duiikt mij , regt
schoon , en als men hem lang aanstaart , begint
hij . er ten laatste zeer vriendelijk uit te zien." —

Van zijne kleinere stukjes , tot welke ik mij be-
paal , want er worden ook van grooteren omvang
gevonden , deeî ik u de volgende mede :

»Ik zie in de dagbladen geen schip uit Oostindie
te Cork of Brest binnenloopen , of ik denk met
bewondering aan 's menschen vijf vingers en aan
zijn hoofd , dat hij op den wijden en woesten Oceaan
koers en vaart leerde berekenen. En als mijn Al-
manak eene zonsverduîstering of maan-eclips op den
dag en de minuut af voorspelt , en ik zie dan op
dien dag en oogenblik de schaduw der aarde en de
starren te voorschijn komen , dan zwaai ik met
mijn hoed in de hoogte , en eisch van al mijne
huisgenooten , dat zij eerbied hebben voor het brein
des menschen. Maar ieder ding naar zijnen aard ;
want hoe schoon , bij voorbeeld , ook de starren



zijn , zoo denk ik toch : »het schoonste en beste
is onzigtbaar ; waar waren zij anders van daan ge-
komen ?" Maar hier verlaat ons de geleerdheid."

v>Qf en wat God is , leert ons de wijsbegeerte
alleen , en zonder haar kan men geene denkbeelden
van God hebben." Dat zeggen de Wijsgeeren zoo
maar heen. — Geen inensch kan mij , met eenigen
schijn van waarheid ,. nageven , dat ik een Wijs-
geer ben ; maar ik ga nooit door een woud , zon-
der dat het mij invalt , wie toch de boomen laat
groeijen ? en dan ontwaar ik zoo van verre en
zachtkens iets van eenen Onbekende , ja , ik zou
wel durven wedden , dat ik dan aan God denk ;
zoo eerbiedig huiver ik daarbij."

»Er zijn menschen , die alles loochenen, wat zij
niet begrijpen , die zich te verstandig wanen , om
te gelooven , en te dom zijn om te weten. Arme
menschen ! die de voordeden van beide partijen
missen , en voor wie er niets anders overblijft, dan
levenslang te redeneren , en door lieden, nog dom-
mer dan zij , voor groote geesten gehouden te
worden. Die soort van menschen heeft van ouds
af op de wereld bestaan , en zal er ook wel altijd
blijven." —

»Als gij iemand ontmoet , die groot van zich zel-
ven denkt, en hoog en breed van zich zelven op-
geeft , keer u dan om en heb medelijden met hem.
Wij zijn niet groot, maar liet is ons geluk, dat
wij aan iets groots'en beters gelooven mogen. Hoog-
moed , eigenbelang en eigenwaan staan dit geloof
in den weg. Het kan er niet in, omdat het vat vol is."
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»Daar ben ik onlangs weer aan het kibbelen ge-
weest ! Dat hindert mij zeer en valt mij onder
weg telkens weder in. De beek , zoo kalm, denk
ik dan , als ik over den vondel ga , en gij hebt
zoo gekibbeld. Die driften ! die driften ! Men konde
op de wereld leven , als een kind aan 's moeders
borst , als de driften het spel niet bedierven, maar
deze bederven het."

»Ik denk dikwijls : als wij eens in eene betere
wereld ons onder de reine bewoners des hemels be-
vinden , en allen één van hart en zin zijn , hoe
goed het daar wezen en hoe het ons dan bedroeven
zal , dat wij hier zoo veel gekibbeld en zoo ligt
iemand onregt aangedaan hebben , en ik verbeeld
mij , dat wij dan elkander de hand zullen geven.
Laat ons dus elkander verdragen !"

»Die den mensch kent , en weet , boe ligt liet
hoofd hem verkeerd staat , hoe geneigd hij is, alles
naar zijnen zin uit te legger» , als men hem den
vinger geeft , de geheele hand te nemen , en als
hij maar ergens een voorwendsel of vijgeblad kan
vinden , aan zijne neigingen en hartstogten met al
derzelver verwoestende uitwerkselen den vrijen teu-
gel te vieren ; hoe hij , in zeker opzigt, naar eenen
haan gelijkt , die volgens eene getrokkene krijtstreep
gaat , maar wanneer die streep , welke hem be-
paalde en waaraan hij zich ook hield , schielijk
verplaatst wordt , op eens alle rigting verliest en
geene perken meer kent ; — hij , die dit weet ,
is wel vaardig om te willen , maar langzaam om
te handelen. Die let niet slechts op het zaad, dat
hij zaaijen , maar ook op den grond , waarin hij
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het zaaijeii zal. Die zit vooraf ernstig en met tra-
nen in de oogen te overleggen , berekent de zwak-
heid der menschelijke natuur , en gaat , met zijne
weldaad in de hand , al heen en weer , voor- en
achterwaarts , en delft onvermoeid , tot dat hij mid-
del en wijze heeft uitgevonden , om haar met eere
aan den man te brengen. Zulk een weidoener is
een geschenk des hemels. Het valt gemakkelijk
zijn beeld te schetsen , maar het is moeijelijk zulk
een te zijn."

»Alles heeft zijn eigen tijd en plaats. Waar de
moedwil tot zekere hoogte gekomen is , daar heeft
het zwijgen , het vergeven en vergeten zijne be-
teekenis ".verloren. En als gij op de vischmarkt
edelmoedig zijn wilt , staat men u uit te lagcîien ,
zonder zich te verbeteren."

»Gelijk EVA , toen zij zich met de slang in het
pro en contra inliet , verloren was , en gelijk alle
menschen , wanneer zij zich met vleesch en bloed
inlaten en te rade gaan , zoo goed als verloren zijn ;
zoo is er , aan den anderen kant , reeds veel ge-
wonnen , als men in kritieke oogenblikken zijne
zinnelijke naluur maar bedwingen en tot staan
kan brengen , om met de betere naluur in onder-
handeling te treden."

»Het gaat met het menschelijk hart als1 met de
zee. Er komt van tijd tot tijd windstilte , en dan
moeten de scheeplieden voor anker liggen. Ik'houd
niet van dat voor anker liggen, en neem bij zulke
omstandigheden elke gelegenheid waar , om weder
vlot te raken en eene frissche koelte in mijne ziel
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te vangen. En zoo loop ik dan ook gewoonlijk
een kerkhof op , als de poort open staat. Daar
zie ik de grafheuvels en kruisen met schoone spreu-
ken ; de eeoe gedachte brengt de andere voort, en
het hart begint dan weder te kloppen en tot zich
zelven te komen."

»De dood is een zonderling man , een goed Pro-
fessor in de zedekuode , en het is een groot ge-
win , al wat men doet , als voor zijne katheder en
onder zijn oog te verrigten."

»Als ik niet geloofde , dat de mensen een1 geest
in zich heeft , zou hij mij weinig aangaan , en was
ik liever een ezel. Dan kendt ik zeker wel geene
vreugde , maar ik had dan - ook geen verdriet en
geene onrust , en ik droeg mijnen korenzak en
kaauwde mijne distels, totdat ik uitgekaauwcl en
uitgedragen had."

Het aangevoerde geeft ons reeds eenig denkbeeld
van den schrijftrant en de gevoelens van CLAUDIUS ;
dikwijls echter viert hij zijner luim. meer bot, maar
altijd , hoewel zijne scherts nu en dan wel eens
wat diep ligt , zoodat men slechts gissen kan ,
waarop die doelt , is het zijn oogmerk , om nuttig
te zijn , om van de eene of andere waarheid een'
diepen indruk te geven , op het gevoel te werken,
of aan te sporen tot regtschapenheid en deugd.
Geestig vergelijkt hij het verbeteren van de geopen-
baarde geloofsleer uit de rede , bij het willen zetten van
de zon naar zijn oude houten buisklok ; en vervol-
gens de phüosophie bij een hazenpootje , regt ge-



schikt, om het stol' van de heilige standbeelden af
Ie vegen , maar geenszins , om zulke standbeel-
den daarmede te beitelen. Overdrevene zucht
naar verandering te keer gaande, toont hij aan ,
dat al dat afbreken en opbouwen , en wederom
slechten van Staatsvormen en inrigtingen niet zal
baten , indien het inwendige niet verbeterd wordt :
»men draait dan aan den wijzer van het uur-
werk , terwijl men het radertuig eenen geregel-
der gang geven moest." Zeer vernuftig spreekt hij
elders over dweeperij , en wat al of niet met dien
naam kan bestempeld worden ; zulks ophelderende
met het voorbeeld van eenen schildwacht te Gi-
braltar , welke , toen die vesting belegerd werd ,
naar zee uitziet , of de verwachte vloot met krijgs-
on mondvooiTaad uit Engeland komt opdagen. Heeft
3iij zich blind getuurd , en verbeeldt hij zich ein-
delijk de nog ver verwijderde vloot te zien , al be-
schrijft hij dan de schepen , al weet hij door zijn
vingerwijzen ook anderen in denzelfden waan te
brengen , •—• hij is een dweeper. —- Maar dat is
die schildwacht niet , wiens oogen eene halve mijl
verder zien , dan die van het overige garnizoen ,
en die dus hierdoor ook vroeger de vloot ontdekt.
Mij is geen dweeper , ofschoon het gaosche garni-
zoen , en alle ingenieurs en konstabels , en de ma-
gazijn- en proviandmeester, en de Bibliothekaris
van Gibraltar en de oude , menschlievende ELLIOT
zelfs . niets zagen , en gezamenlijk den schildwacht
uitlachten , en demonstreerden , dat hij dol en
krankzinnig was. Hij was geen dweeper : de an-
deren mogten regt hebben , dat zij geene vloot za-
gen , de fout was maar , dat zij ook over die halve
mijl verder wilden uitspraak doen , waar hunne
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oogen geene bevoegde regters meer waren. »Ik
voor mij ," vervolgt hij , »ben moar een eenvou'dig
konstabel , en niet de schildwacht in kwestie, maar
geloof toch van ganscher hart zulke schildwachten
en oogen , die verder en meer zien dan ik. Die
dat niet doet , moet , dunkt mij , eenen tamelijken
prijs van hooggevoeligheid op zicli zelven en zijne
oogen stellen , en men kan hem niet. met grond te
laste leggen , dat hij de schoone deugd va» nede-
righeid en bescheidenheid overdrijft.''

Op eene andere plaats leert hij door een schert-
send voorbeeld , dat men met eene zaak , die ge-
ringe moeite vordert , niet veel omslag maken moet.

Het looneel is een keuvel in Luilekkerland.

»G ij staat daar op den heuvel met openen mond,
en er wil u eene gebradene duif invliegen , en gij
wilt het niet hebben. In zulke omstandigheden
kunt gij nu wel de alarmklok in Luilekkerland
luiden, opdat alle meiischen niet ladders en gaffels
komen , en tegen de gebradene duif opmarcheren.
Intusschen kunt gij veel korter daartoe komen ,
sluit uwen snater toe , zoo kan zij er niet in."

In eenen brief aan zijnen Neef, hoedanige er
verscheidene in zijn werk gevonden worden, maakt
hij aanmerkingen over het destijds in Buitsehland
zoo algemeen heerschende sentimenteele , doch hij
redeneert daarover niet in wijsgeerigen toon, maar
geeft regt luimige voorbeelden , en , om die tevens
aanschouwelijk te 'maken, heldert hij elk voorbeeld
door een karrikatuurplaatju op. Het derde, vijfde
en zesde voorbeeld zijn deze :
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yiDerde voorbeeld. Tooneel: de 65 graad, Noor-
derbreedte. De zee is zeer onstuimig, gelijk gij
ziet , en dat schip daar ginds is in grooten nood ,
en dreigt te zinken. Gij zijl op het andere schip
en ziet de arme menschen de handen uitstrekken
en om hulp roepen. Zijt gij nu een aestethisvhe
zeepzieder , zoo zet u op uw gemak neder , en
maak eene treurzang op het vergaan van dat schip ,
hoe die ongelukkigen kermden , en welk een diep
medelijden uw hart gevoeld hebbe enz. Maar is
het u ernst met uw medelijden , zoo ga en smeek
den schipper , dat hij er de boot aan wage. Bind
den Poëet aan den mast , opdat hij n niet in den
weg zij , als gij de boot uitzet , en spring er vlug
en vrolijk met eenige matrozen in , om de arme
menschen te redden.

Die u den moed daartoe gaf, zal u ook geluk-
kig door storm en golven heen en weder helpen."

yyffet vijfde voorbeeld. PoNAîlUS : gij zit in de
morgenschemering op eene hoogte aan het strand ,
en gij ziet voor u uit in de zee , en nu stijgt de
zon uit het water op. Dat roert uw hart , ea gij
kunt niet nalaten , op uvr aangezigt neder te val-
len Welnu , val neder , met of zonder
tranen ; stoor u aan niemand en schaam u niet ;
want de zon is een wonderwerk des AJJerhoogsten,
en hei beeld van Hem , voor wien gij niet diep ge-
noeg kunt neder vallen. Zijt gij intusschen niet ge-
roerd , en moet gij persen , dat een traan komt ,
spaar dan uw kunstwater , en laai; de zon zonder
tranen opgaan.''

»Mel z-esde voorbeeld. Die vent daar met zijn
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spitse neus was vóór jaren uw buurman , heeft u,
zonder uwe schuld , alle mogelijk verdriet aange-
daan , en door liegen en bedriegen u van huis en
hof beroofd. Gij hebt een huis weder , maar hij
heeft er geen , zoo ais het gewoonlijk gaat — en
nu treft gij hem op den grooten weg in regen en
sneeuw bedelend aan , en zijne vrouw en kinderen
liggen halfnaakt op den grond.

Kunt gij hem niet vergeven en het vergeten ,
rijd dan voorbij en zie er niet heen. Maar denkt
gij bij u zelven , dat de beleediger altijd het ergst
er aan is , en dat gij haastiglijk welgezind behoort
te zijn jegens uwe wederpartij , terwijl gij nog met
hem op den weg zijt ; herinnert gij u , hoeveel God
ons vergeven moet , en ziet gij zijne zon boven u
aan den hemel staan , en roert dit uw hart , —
draal dan ook niet en val hem niet lastig. Ga
naar hem toe , geef hem de hand , en verneem ,
hoe hij kan geholpen worden. En als gij weg-
gaat , dek dan de vrouw en de kindercnmet uwen
mantel.

Nu , Neef! God beware n voor een' buurman ,
die u zoo veel kwaad aandoet , en u zoo veel ver-
driet veroorzaakt. Maar geloof mij , als gij zoo-
zonder mantel verder rijdt , het is alles rijkelijk,
betaald 5 en menigeen zoude u benijden, als hij het
wist, en zich verwonderen over hetgeen er al in
de grootmoedigheid stak. En echter heeft hij veel-
ligt een geheel Alfabelh in Proza of in verzen over
(de grootmoedigheid en de liefde tot zijne vijanden
uitgegeven."

Uit den grooten voorraad van de kleinere stuk-
ken is men inderdaad verlegen , wat als liet voor-
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lelijkste te kiezen. Bijzonder echter behoort daartoe
mijns inziens , dat , niet hetwelk hij de uitwerking
der muzijk wil doen gevoelen. Het opschrift is :
een zonderling geval van harde Daalders en
Waldhorens." Muzijk, o j a ! Muzijk is eene-heer-
lijfce zaak ; ook de heilige Engelen in den hemel
zijn vrienden daarvan, ik heb hen, meer dan eens,
op schilderijen , blazende zien afgebeeld. En de
muzijk is liefelijk te lîooren , en doet werkelijk ge-
weld op het hart. Daaraan heb ik wel honderdma-
lon gedacht, hoe zij mij eens het hart week maakte,
toen PAUL mij mijne harde daalders ontstolen had.
PAUL , die verwenschte dief! zoo dikwijls had ik
hen» uit den nood geholpen , en toch stal hij mijne
harde daalders — mijne moeder had mij dezelve
op haar doodsbed gegeven. De moeders verblijden
zich dan , dat zij harde daalderj hebben , en de
mijne had altijd veel van mij gehouden ; — ik heb
haar ook mijn gansche leven niets in den weg ge-
legd , en , toen zij bemerkte , dat zij zwakker begon
te worden , riep zij mij aan het bed , en gaf mij
negen stuks harde daalders , twee dagen vóór haren
dood -— nu , God hebbe haar zalig — zij was eene
goede vrouw — inaar , om weder op de muzijk te
komen , 'ik wilde verhalen , hoe zij mij eens het
hart week maakte , want ik was regt boos om mijne
daalders op den ontrouwen , ondankbaren kerel.
"Waar is . PAUL ? »Hij is in het bosch gegaan."
Ik hem na , blikkende wild door boscîi en boomen,
ik wilde hem slaan , waar ik hem zou aantreffen,
liet bloed kookte in mijne aderen — daar begonnen
de jagers van den genadigen Heer in de verte te
blazen ; zoo liad het mij nog nooit getroffen , ik
luisterde , stond stil en zag om mij heen. Ik be-
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vond mij juist aan eene beek , en paarden en koei-
jen en scliapeti stonden aan den oever en dronken
uit dezelve , ea de jagers bliezen. »ïïarde daalders
weg, harde daalders hier! ik wil PAUX niet slaan."
en ik vergaf hem van harte aan de heek , waar ifc
stond , en ging weder naar huis. Als echter dat
zoo niet gekomen ware , en de rnuzijk liet werke-
lijk gedaan hebbe , dan is zij eene gave Gocls , en
men zal haar tot dergelijke dingen gebruiken. Uit
dat eeuwige kwinkeleren komt zoo veel niet."

Mij dunkt , dat dit korte verhaal even goed is ,
als het uitgebreidste betoog , ooi de kracht en de
uitwerking der oiuzijk op het menschelijk hart aan
te wijzen. Thans mij spoedende naar het einde ,
besluit ik niet de mededee'ing van drie stukjes ,
waarvan het eerste de Lente betreft. >>De Lente
is toch wonderschoon ; als de doornstruik bloeit ,
en do grond, met gras en bloemen prijkt. Een hel-
dere Decemberdag is ook wel schoon en dankens-
waardig , als berg ea dal met sneeuw zijn bekleed;
maar de Lente is wonderschoon, liet woud heeft
bladeren , en de vogel zingt , en het zaad schiet
aren , en ginds hangt de wolk rnet den resenboog
aan den hemel , en de vruchtbare regen ruischt
op de aarde.

Waak op , mijn hart! wil zingen
Den Schepper aller dingen , enz.

Het is , alsof HIJ daar voorbij wandelt , en de
natuur zijne aannadering van verre gelioord hebbe,
en bescheiden aan den weg «tn in feestgewaad en
juiche."

Met betrekking tot den goeden F rijáa.q zerrt
Kt O e/ O \J

CLAüflius : »heden nacht ben ik op reis geweest.
7
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Iets koud scheen mij de maan op het lijf, maar
zij was zoo helder en schoon , dat ik vele vreugde
smaakte, en mij aan haar niet zat zien konde.
Heden over achttien honderd jaren scheent gij ge-
wisselijk zoo niet, dacht ik bij mij zei ven ; want
het was toch niet wel mogelijk , dat menschen in
het aangezigt eener zoo vriendelijke , zachte maan,
eenen regtvaardigen , onschuldigen man leed kon-
den doen."

Het laatste , door mij bedoelde , heeft tot op-
schrift: wat ik wel zien mag. —• »Ik zie gaarne
eene begrafenis, als een zoo roodgeweend oog nog
eens in het graf blikt, of een ander zich op eens
er van afwendt , en zoo doodsbleek er uitziet , en
niet tot schreijen komen kan. Het pleegt mij zel-
ven dan wel niet rigtig in de oogen te worden ,
maar eigenlijk ben ik toch wél te moede. En
waarom zou ik ook niet welgemoed zijn ? Be doode
ligt daar nu , en heeft rust. En ik ben daarin
een wonderlijk mensch : als ik koren zie zaaijen ,
dan denk ik reeds aan de stoppels en het leest
des oogstes."

Zietdaar M. H. ! eenige proeven van het vele
ware , goede en schoone , dat uit het hoofd en het
hart van den wijzen , gevoeligen , godsdienstigen ,
braven CLAUDIUS is voortgevloeid. Yari dat hoofd
inoogt gij veilig , hetgeen niet altijd het geval is ,
tot zijn hart besluiten. Daarom rolden ook zijne
dagen vergenoegd en gelukkig voorbij , en genoot
hij eenen aangenamen , geachten , gerusten ouder-
dom , totdat hij op den 21 sten van Louwmaand des
jaars 1815 , aan verval van krachten, ontsliep,
kalm als een Christen, in den ouderdom van bijna
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75 jaren, Hij heeft door zijne schriften gedurende
zijn leven veel nut gesticht, en dat doet hij nog
na zijnen dood. Nog lang zal zijn Wandsbecker
Bode , een bode der waarheid en liefde, voor menig-
een ook der vroomheid , met welgevallen ontvangen
worden , terwijl velen zich verkwikken en laven aan
de voortbrengselen van dien verhevenen geest, van
dat edel gemoed. De voortreffelijke man rust reeds
menig jaar van zijnen schoonen arbeid , maar hij
heeft het goede helpen bevorderen, en zij , dia
ten zegen der menschheid hebben gewerkt, worden
door het nageslacht niet vergeten. Het strekt mij
tot genoegen , dit uur , in uwe tegenwoordigheid ,
eene geringe hulde aan de nagedachtenis van MAT-
THIAS CLAÜDIUS te hebben mogen toebrengen. Ter
nagedachtenis van den JVandshecker Bode is
het Opschrift van een dichtstukje van den Hoog-
duitschen Dichter STOLBERG , hetwelk , vertaald ,
dus luidt , en waarmede ik eindig :

o

Eenvoudig gekleed ging de Bode door 't land ,
Een afgeschild stokje tot staf in de hand ;
ij ij schetste ons zoo schoon en zoo liefderijk af
Den weg , die ons leidt van de wieg naar het graf.
Nooit ging hij de woning der vromen voorbij ,
En anderen bad hij te worden als zij ;
En zag coen zijn gul en innemend gelaat,
Dan duidde niet één hem zijn lessen ten kwaad' ;
Slechts weinigen kenden hem zoo van nabij ,
Dat in hem een schat stak van groote waardij ,
Een wondere kracht, die de graven omtoog
Met glansrijke stralen van 't licht van omhoog.

Hij rust reeds en slaapt n u , met zoden bedekt,
Totdat uit den hemel de Godsstem hem wekt.
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Misgunt Jieui dien zaligen slaap niet , maar maait
De vrucht van hetgeen hij voor ons heeft gezaaid.
O ij zaaide goed zaad, en het was hem tot vreugd,
VVanoeer hij ons voerde tot wijsheid en deugd.
Brengt juichend, naar' t voorbeeld, da t de edele ons gaf,
Geen tranen , maar bloemen , op 't dierbare graf.

iSY. Anna parochie ,
1 0 / o A. WASSENBERGH.

IETS OVER DE

EU VOORMALIGE

«m®©TE GASTHIJIÏEI,

iJI.NSEN LEEi'ffAKDEK.

.Leeuwarden was , vóór het jaar Î580 , eerst
in twee , later in drie Parochiën verdeeld. Veel-
licht was aanvankelijk de stad slechts ééne enkele
Parochie uitmakende. Toen zij uit drie Paro-
c/iiën bestond , was de eerste die van Olde/wo/,
en tic Parochie-kerk , naderhand de Hoofdkerk vau
Ijee?(warden , toegewijd aan den liciligun virus en
diens medgezclien, MODÜSTÜS en CRESCisynus. Wan-
neer die kerk eerst is gesticht geworden, is geheel
onzeker , en even onzeker komt het ons voor , of
zij al dan niet bestond tijdens de vereeniging van
(Jiflehoof rnet liet eigenlijke Leeuwarden, schoon
wij meencn van j a , en ook, dat zij vóór dien tijd
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reeds binnen den omtrek der stad gelegen was. Zij
was omstreeks het jaar 1529 zoodanig vervallen ,
dat men besloot eene nieuwe kerk te bouwen , welke
men van eenen dcftigen toren dacht te voorzien ,
zijnde er waarschijnlijk voorheen bij St. virus hei-
ligdom geene andere geweest dan één enkel, klein
en spits torentje op het kerkdak zelf. Het gebouw
met dat torentje mag men nog beschouwen op eenen
platten grond der stad , dien men vinden kan in
de Nederduitsche vertaling van de Beschrijvinghe
der Nederlanden van den Italiaan GUICCIARDINI ,
door c. VAN KIEL (KILIANUS) , vermeerderd door
P. MONTANUS , Amsterdam, Î 612 , in fol. Eene
andere afbeelding , in de Historia Episcopatuum
foederati Belgii caet. (door VAN HEUSSEN) , •—•
Historia, seu Wotitia Æpiscopatus Leovardien-
sis , p. 35 (1) , vertoont ons slechts de Jacobyner
kerk, zoo als zij zich (met eenige verandering) nog
voordoet , met het misleidend onderschrift : Divi
f^iti Ecclesia Leovardiensis.

Men ving de nieuwe stichting aan met het leg-
gen van de grondslagen van den Toren , op eenen
geringen afstand van de toemalige kerk-zelve, onder
het bestuur van zekeren JACOB VAN AECKEN , die
tot oppersten Bouwmeester aangenomen werd op de
navolgende voorwaarden :

Hij zou de stad zes jaren dienen , en , zoo hij
gedurende dien tijd het hem opgedragen werk naar
genoegen verrigtte , zou hij Stads-Metselaar worden.

(1) Het oorspronkelijke van de Oudheden en Gestichten van
Friesland, vertaald en met aanmerkingen voorzien door VAN
HIJJS* , die echter vele der brieven, euz. heeft weggelaten ,
welke men in het Latijnsche werk ontmoet , en alzoo het
laatstgenoemde geenszins overtollig gemaakt heeft.
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kerk , en men vindt haar afgebeeld op alle drie de
reeds vermelde platte gronden. Op die van G-ÜIC-
CIAKBISI en op die van 1603 , met eenen toren ,
op. die van 1622, zonder eenen zoodanigen. Wij
hebben reeds gezegd dat ook zij ontwijd en weder
gewijd was geworden. "Voorts kunnen wij niets meer
van haar vermelden. Wij hebben niet eenmaal
kennen ontdekken, of zij na i 580 als kerk gebruikt
is geworden , (wat ons echter niet waarschijnlijk
voorkomt) waartoe zij voorts heeft gediend , en wan-
neer zij is te niet gegaan.

De derde Parochie was die van /St. Catharina,
en hare kerk was aan die maagd en martelaresse
geheiligd. Denkelijk was zij reeds gesticht vóór de
vereeniging der stad met die van Oldehoof — en
met pifiTER CAMMISTGHA , alle do Hoofdsteden van
Cammingha-buuren , en die in. den Hoek en van
Oosler-ierp (nu het Iloogterp) welke , blijkens
de stukken daaromtrent in de archieven der stad voor-
handen , eerst in 1435 plaats gehad heeft , schoon
's lands Staten haar reeds in 1426 bestemd hadden.
Gezegde kerk stond bij de onlangs afgebrokene Hoek-
sterpoort , vroeger de St. Catharina, en nog vroe-
ger de Galileën of 6ra/ileer-poort genaamd. Zij
strekte naderhand den Stalen van Friesland tot wa-
pen- of tuighuis , en is tegenwoordig het Stads
spinhuis , of ten minste het Stads spinhuis is er
een overblijfsel van.

Er bestonden te Leeuwarden vóór 1580 vier
kloosters , te weten : twee mannen- en twee vrou-
wen-kloosters. Wij zullen eerst de mannen-kloos-
ters vermelden.

Het Predicaren- of Jacobijner-klooster van
St, «OMiNlcirs orde , gestaan hebbende omtrent de
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tegenwoordige groote of Jacoby ner-kerk , die üe
kerk van het klooster geweest is. Het werd (meent
men) in 1238, anderen zeggen in 1242 of 1245,
(welk laatste jaartal naast aan de waarheid schijnt
te komen ,) dooi het adellijk geslacht CAMMINGHA
gesticht. Het verbrandde met een gedeelte der stad
in 1392 , en zou, eerst in 1487 , ter voriger
plaatse weder zijn opgebouwd geworden. Dit dankt
ons echter onwaarschijnlijk. Dit herbouwen zal al-
leen ten opzigte der kerk gelden. In laatstgemeld
jaar namelijk werden de grondslagen van de nog
bestaande kerk gelegd ; maar daarom kunnen de
kloosterlingen wel bij voortduring hunne zamen-
•woning , schoon in nederiger stand , toch in stand
gehouden hebben.

Voor het overige was dit klooster een uitgestrekt
en aanzienlijk , ja zelfs (schijnt het) prachtig ge-
bouw. In het reventer (de eetzaal) van hetzelve
waren de Staten des lands in de Saksische tijden ,
en al vroeger gewoon te vergaderen , wanneer zij
te Leeuwarden bijeenkwamen ; ook andere plech-
tige en gewichtige vergaderingen zijn aldaar gehou-
den geworden. Bet strekte nu en dan onderschei-
dene hooge personaadjen ten verblijf. De papieren
van Staat werden er , in langwerpig ronde spanen
dozen , zorgvuldig bewaard. De tegenwoordige kos-
terij van de groote kerk , en het weeshuis waren
er gedeelten van , en de Mimtj einuur- (eigenlijk
Monniken-muurs-) straat , ontleende haren naam
aan dit gesticht. Van 1578 tot 1580 gebruikten
de Hervormden en de Roomsch-Katholijken dit ge-
bouw gezamenlijk , zoodat op de predikdagen der
eerstgemelden de Monniken hun werk ten tien uren
des morgens moesten verrigt hebben. De Hervorm-
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den predikten er voor het eerst op eenen Woens-
dag , zijnde toen de 20 Augustus van eerstgemeld
jaar.

Het tweede Mannen-klooster was het Galileër-
klooster , van de orde van St. FRATÏCISCUS. . Het
werd aanvankelijk gesticht door TZOMME of TJOMME
WIJAERDA (WIARDA) en zijne huisvrouw ATH BON-
NINGA of BOOTEMA (1) , beiden van adellijke en
achtbare afkomst, in het jaar 1473. Deze echte
lieden hebben te zamen in reinigheid geleefd , en
stichteden ook het Zusteren-klooster te Groendijk.
Bij de verplaatsing van het Galileër-klooster , van
welke zoo dadelijk zal gesproken worden , werd
hunne asch naar het nieuwe gesticht overgebragt en
in de kerk van hetzelve begraven. Dit alles ont-
leenen wij voornamelijk eener geschrevene Genealo-
gie van het geslacht BOMOTGA , bij ons voorhanden.
Het gemelde klooster stond buiten de stad Leeu-
warden , in eene buurt naar hetzelve Galileën ,
en thans nog oude Galileën (bij verbastering Ga-
leien) genaamd, vanwaar het , in of omtrent 1498,
binnen de stad werd verplaatst , opdat geen vijand
er zich in nestelen zou. De tegenwoordige Gali-
leër-kerk op de Tweebaksmartt is die van het kloos-
ter , sedert verbouwd en vergroot. Het tegenwoor-
dige landshuis , altoos een gedeelte van hetzelve ,
behoorde er mede toe. In dat gedeelte bevond
zich het ziekenhuis van het klooster, hetgeen ge-
durende elf jaren tot éene kanselarij strekte. Daar-

(1) Men vindt haar insgelijks ATJE (dat ook een mansnaam
is) genaamd , en , even zoo nis SIJTJB ook SIJTSE geschreven
"wordt, van waar de eigenlijke vrouwennaam SIJTS , kan men
voor AT JE ook ATSE schrijven , en daarvan den eigenlijken vrou—
wennaam AÏS vormen, die alzoo dezelfde als ATH of ADÏ is.
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voor ontvingen de Minderbroeders, of Barrevoeters
(want ook aldus werden deze Kloosterlingen genaamd)
jaarlijks een os , of twee en twintig goudguldens ,
zijnde toen de waarde van dien , moetende zij daar-
entegen dagelijks eene mis lezen , 't welk gedaan
werd door eenen Kapellaan of waereldlijken Pries-
ter , voor eene jaarlijksche wedde van veertig goud-
guldens. Voorts predikten zij op het Slot ofBlok-
huis , op eiken zon- en hoogen feestdag. Later
werd hun voor het gebruik van het ziekenhuis der-
tig goudguldens 's jaars toegekend, en voor de mis-
sen en predikatiën veertig dergelijke, benevens twin-
tig schuiten turf uit de landsveenen , waartegen zij
jaarlijks eenmaal , ter begeerte en keur van den
Raad van Friesland , eene plegtige mis voor de wel-
vaart van den Koning (van Spanje, toen dezer
landen heer) vieren moesten. Dit duurde tot de
geheele volbouwing der nieuwe kanselarij , het te-
genwoordig huis van burgerlijke en militaire ver-
zekering , in 1571 (1).

Voor het overige was dit klooster niet bemiddeld
In het Octrooi, op den 18 Mei 1582 bij den Her-
tog VAN ANJOU verleend , op de resolutie door den
Magistraat der stad Leeuwarden genomen , om de
goederen der drie kloosters , op zekere voorwaar-
den , uit te deel en aan het St. Anthonie-Gasthuis,
de Huisarmen en het Weeshuis van Voorsch. Stad,
wordt van de Minderbroeders of Minnebroeders ge-
zegd : dat zij »niet eenen penninck jaerlicxer in-
compst hebben." Daarom wordt er dan ook maar
van drie kloosters gesproken in gemeld belangrijk

(1) Mea vergelijke wat hieromtrent door den heer v. L.
ia het Mengelwerk der Leeuwarder Courant, voor 1830 , no.
10 , is gezegd geworden.
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Charter , de inzage van hetwelk oos is vergund ge-
worden door de Edel-Achtbare Regeering dezer Stad ,
welke wij daarvoor mitsdezen openlijk onzen dank
betuigen , en hetwelk (schoon niet met volicomene
naauwkeurigheid) is nagedrulit geworden in het Char-
terboek van Friesland , III. 289 en volgg.

Het derde klooster , een Vrouwen-klooster , van
den derden regel van St. FRANCISCUS , stond eer-
tijds te Fiswert,, of liever , droeg den naam van
Fiswert (1) , en stond , volgens zeker handschrift
zich bevindende in de tegenwoordige pastorie der
R. C. kerk op de Vleeschmarkt alhier, waarvan
ons eenige uittreksels .geworden zijn door de vriend-
schappelijke bereidwilligheid van den H. W. G.
heer , ,Tr. Mr. M. HEITEJIA , lid der Ridderschap
van Friesland en Advokaat te Leeuwarden , —
stond te Bilgaard omtrent Donja plaats , welk
Bilgaard en welke Donija-plaats liggen ten N. W.
van Leeuwarden , omtrent het dorp Jelsum , (Miei-
stnn ,) en ook op oudere kaarten te vinden zijn.
Volgens gemeld H.-S. wonnen de Nonnen van dit
klooster , graauwe Bagijnen genaamd , den kost
met spinnen en weven , maar dewijl het klooster
te klein werd , kochten zij in deze stad een groot
vierkant met eenige kamers, toebehoorende aan Jonk-
heer BOUW ROORDA , vader van Rlîrs ROORDA , moe-
der van jroERUS en DOED BURMAKIA tot Stiens, en
bouwden daarop een kerkhuis met een rieten dak.
Dit kan overeen gebracht worden met het verhaal
dier genen , die ons melden , dat het klooster om-
trent 1510, op last van den Vorst van Saksen, af-

(1) is dit eene zamenlrekhing van Franciscusweert of
Francisw eert ?
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gebroken , en , lot meerdere veiligheid der stad ,
binnen hare muren verplaatst werd. Deze last kan
gegeven zijn geworden , toen men toch bevond dat
liet klooster te klein werd , en er leelde wat na
den gemeklen tijd inderdaad eene edele vrouwe ,
RINTS ROORDA , g e h u w d aan UPCO VAN BURMANIA ,
dien zij cenen zoon , JDIUEN , en eene dochter ,
1>OED , baarde , schoon , volgens de Genealogiën ,
welke ons ten dienst stonden , deze HINTS niet eenen
DOUW , maar JURRIEN of GEORGE ROORDA ten va-
der had.

Te Leeuwarden slond dit klooster in de Bagij-
nen-straat , en verkreeg (volgens ons ïl . S.) den
naam van het St. Anna-klooster, na4at de H.
AIÎNA op het dak der kerk was nedergedaald en de
vlammen van hetzelve met haren mantel had afge-
keerd , bij gelegenheid van eenen brand , die, kort
na de verplaatsing des kloosters in deze stad , in
de straat waar het in stond , en aan beide de zij-
den , of immers aan de smalle zijde van de JSieu-
westad woedde, en tot het rieten dak der klooster-
kerk dreigde over te slaan ; te voren heette het zoo
niet. De Zusteren werden daarom ook iSt, Anna
graaitwe Bagijnen genaamd.

Het klooster is naderhand tot een Lands-tuclit-
huis gebezigd geworden , waartoe liet echter waar-
schijnlijk eerst in 1609 oi' 1610 is ingericht. In
1639 werd het weder eene kerk , die vervolgens in
1631'jjiierkelijk vergroot, en de tegenwoordige vV es-
ter-kerk is in de Bagijnenstraat , die waarschijnlijk
van dit klooster haren naam verkreeg. Denkelijk
behoorde, ook de tegenwoordige Latijnsche school ,
en dof achterbuurt , welke nog het Klooster heet,
tot dit gesticht, hetwelk door de stad in î 580 , met
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alle andere Geestelijke gestichten werd aangetast,
als wanneer maar twee der verdreven zusteren on-
gehuwd bleven.

In dit klooster nam (als wij reeds in het voor-
bijgaan aanmerkten ,) de Bisschop CTJNERUS PETRI
op den 2 Februari] 1570 zijn intrek , en in het-
zelve zal hij dan ook op den volgenden dag dien
pleclitigen en vrolijken maaltijd , aan de voornaam-
sten der Geestelijkheid en des Adels , gegeven heb-
ben , op welken hij toonde »van een hupzen dronk
en vollen taafel" niet afkeerig te zijn , waarom hij
naderhand ten onrechte schijnt te zijn belasterd ge-
worden.

Het vierde , mede een Vrouwen-klooster, van
den derden regel van St. DOMINICÜS orde , en toe-
geheiligd aan de II. OATHARINA van Senen, is
gesticht geworden door zekere WILMODIS (WELMOED?)
de dochter van HEMME ODDEN , Beambtschrijver en
Burgemeester van Leeuwarden , toeumaals weduwe
of (juister) door dien HEiiME-zelven en zijne huis-
vrouw HOTJCK, op aandrang van gemelde hunne
dochter , en geholpen door WIJBE GERRITS , mede
Burgemeester van Leeuwarden. UESIME kocht eerst,
in 1507 , eene stede, op welke hij een huis schijnt
gebouwd te hebben. Vervolgens kocht hij eenige
der aangrenzende huizen en nog ledige steden en
bestemde toen het geheel tot een klooster. Daarin,
na dat het tot een klooster der orde was aangeno-
men op een Provinciaal Kapittel, in î 522 te Haar-
lem gehouden , mits dat het toen aanstaande alge-
meen Kapittel der orde daar ook zijne toestemming
toe gaf, welke toestemming volgde in het jaar 1525,
deed WILMODIS hare gelofte , op den 8 Julij van
laalstgemcld jaar, terwijl ook reeds bevorens de
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Bisschop van Utrecht en eindelijk eene Pauselijke
Bulle , de nieuwe stichting had erkend en beves-
tigd , en Bnrgemeesteren , Schepenen , Recht en
Raad. der stad, hij eenen openen brief, hunne toe-
stemming tot de volbouwing van het klooster had-
den verleend. Naderhand werd gemelde WTLMOJDIS
er Priorinne van , en in ï 530 werd de kerk , de
Kerk der Apostelen genaamd , met de altaren
plechtstatig ingewijd.

Wij zeiden , dat het klooster, hetwelk in het
Charter of Octrooi van den Hertog van AIWOU »de
Precaren oft Bominici orde Convente van witte
Nonnen binnen Leeuwaerden" genoemd wordt, uit
onderscheidene steden en huizen was aangesteld. De
koopbrieven van dezelve zijn te vinden in het tweede
aanhangsel op de reeds vermelde Iltstoria s. Notitia
in het werk van VAN HEÜSSEM" , en uit dezelve blijkt
ten allerduideiijkste waar ons gesticht gestaan heeft.
De eerste koopbrief spreekt namelijk van eene stede9

verkocht door het Predicaren-klooster aan HE31ME
ODBBÎT en HOüCK zijne vrouw, liggende binnen
Leeuwarden, tot fflijekoff op de Mom (hoek)
bej /iet Kerkhof, hebbende het Personers (Priesters)
huis aan de eene en Herman Yleeschhouwershuis
aan de andere zijde , en gaande achter uit, bij het
huis daar heer tOLKE plag in te wonen. Be tweede,
van een huis en stede, hof en ideine stede, zijnde
het eigendom van heer LOIKE geweest , en gedeel-
telijk grenzende aan de Speelmansstraat. Be derde,
gedagteekend 17 Augustus 1512, van drie huis-
steden , liggende bij onze Lieve F^rouwenkerk
tot Nyehoff, grenzende de eene aan het nieuwe
huis van BEJÎME en HOUCK , »daer de Susferen , nu
in woonea."
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Vs anneer men deze opgave vergelijkt met de
ligging van de tegenwoordige ÏVansche kerk , en de
twee Roomsch-Ralholijke kerken op de hoeken van
de Boule-Pape-sleeg , Kerkstraat en Speelmansstraat,
dan is het genoegzaam zeker , dat de evengemelde
kerk de oude kloosterkerk van de witte Nonnen is,
die men ook , in tegenstelling aan de oudere graauwe
JBagijnen , de nieuwe Nonnen genaamd vindt.

f) e gemelde IJonte-Pape-steeg (nu gewoonlijk de
Bonepaterssteeg geheeten) schijnt dien naam nog niet
gedingen te hebben , toen de Regeering der stad
bepaalde , dat de zusteren niet breeder noch wij dei-
zouden mogen timmeren — dan op »dat viercant
rondtom van die Sleghe tot die andere cleyne
Steyye after Jïermaiis-huys op ten Oort (denkelijk
te JSoorl) , ende die selve steglie sal voert wt gaen
in de Speelnicms-straet , " 't geen geschiedde bij
den door ons reeds vermelden brief dier Regeering;
doch hoe zij aan dien naam gekoiïieu is , verklaart ons
IJ. S. , ter Pastorie op de Vleesclimarkt berustende,
met deze woorden : »des aJzoo genoempt wierde van
een sekeren \icarius van nieuwerrhove Fredeiick ge-
naempt, draegende een tabbaerlmetbontbecleedt."—•
Misschien woonde deze iu het Personershuis, waarvan
in deu eersten , hier boven vermeiden koopbriel' ga»
sproken werd. Men moet aizoo niet bonte-PapKN ,
inaur bonte-Papü- of Poapssteeg schrijven en spreken.

In 1580 bleven van dit klooster maar drie bon-
nen en twee Werkzusters liarer gx-loiicn getrouw.
Zij huurden (of, als ons even gemeld U. S. zegt,
pachtten,) drie huizen van de stad , waarvan het eerste
op den hoek van de Bontc-Pape-sleeg stond en zoo
wij gissen een gedeelte van het klooster was geweest ,
en hielden dus hetzelve nog eenigermate in stand.
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Op den platten grond van Leeuwarden van 1622
vindt men de tegenwoordige Fransche kerk de Cla-
rissen-kerk genaamd, Hoe zij echter aan dien
naam gekomen is , is ons niet gebleken.

In de Ordonnantie en Generale Instructie
(ip^'-t stuk van de accijnsen in Friesland, van
den 7 September, 1544 , wordt vrijdom van accijns
verleend :

aan het Predicaren-klooster , voor twee amen Ro-
menije (zekere wijn) ;

aan de Minnebroeders , mede voor twee amen
Romenije ;

aan de graauwe Bagynen , voor één aam Ro-
rnenije , en twee tonnen Hamburger bier ;

aan de nieuwe Nonnen , voor één halve aam Ro-
rnenije , en twee tonnen bier als voren (1) ;

waaruit men mag opmaken , dat het St. Catha-
rina-klooster wat minder dan het St. Anna-klooster
bevolkt was.

F. SJOERDS spreekt in zijne Algemeene Beschrij-
vinge van Oud en Nieuw Friesland, I , 718,
van vier kloosters in Leeuwarderadeel en binnen
Leeuwarden , t. w. van een klooster der Predik-
heeren , een der Minnebroeders , en een der Fran-
ciskanen , St. Anna graauwe Bagijnen en de Gijs-
bertisten. Hij beroept zich op SCHOTANUS , doch
heeft dezen niet wel begrepen, daar hij diens woor-
den : llinores , ordinis S. Francisci, overbrengt
door: »een der Minnebroeders , en een van de
Franciskanen ," daar hij had behooren te vertalen :
»Minnebroeders, van de orde van St. FRANCISCÜS,"
als wanneer hij niet van één klooster tivee had ge-

(1) Denkelijk : in ellî vierendeel jaars.
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Wanneer men deze opgave vergelijkt met de
.ligging van de tegenwoordige Fransche kerk , en de
twee iïoomscli-Katholijkc kerken op de hoeken van
de Bonte-Pupe-sleeg , Kerkstraat en Speelmansstraat,
dan is het genoegzaam zeker , dat de evengemelde
kerk de oude kloosterkerk van de witte Nonnen is,
die men ook , in tegenstelling aan de oudere graauvre
Bugijnen , de nieuwe Pionnen genaamd vindt.

l)e gemelde Bonte-Pape-steeg (nu gewoonlijk de
Bonepalerssteeg geheeten) schijnt dien naam nog niet
gedragen te hebben , toen de Regeering der stad
bepaalde , dat de zusteren niet breeder noch wijder
zouden mogen timmeren — dan op »dat viercant
rondtoin van die Steghe tot die andere cleyne
Steyye after Ilei'tnans-hnjs op ten Oort (denkelijk
te j\oorl) , ende die selve steghe sal voert wt gaen
in de Speelman.s-sl.rael ," 't geen geschiedde bij
den door ons reeds vermelden brief dier Regeering;
doch hoe zij aan dien naam gekomen is , verklaart ons
IL S, , ter Pastorie op de Vlceschraarkt berustende,
niet deze woorden : »des alzoo genoempt wierde van
een sekeren \icarius van nieuwen1 hove iVeiJerick ge-
iiaejnpt, àraegenùe een iabbaert melbontbeclcedl."—•
Misschien woonde deze in het Personershuis, waarvan
iu den eersten,- hier boven vcnneldcn koopbriel' ge-
sproken werd. Men snoet silzoo niet bonte-Papiijy ,
maar bonle-PapE- of Paapssteeg schrijven en sproken.

In 1580 bleven van dit klooster maar drie Non-
nen en twee Werkzusters liarer guloi'ten getrouw.
Zij huurden (of, ais ons even gtnueid il. S. zegt,
pachtten,) drie huizen van de stad , waarvan het eerste
op den hoek van de Bonte-I'upc-steeg stond en zoo
wij gissen een gedeelte van het klooster was geweest ,
en hielden dus hetzelve nog cenigermate in stand.
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Op den platten grond van Leeuwarden van 1622
vindt men de tegenwoordige Fransche kerk de Cla-
rissen-kerk genaamd. Hoe zij echter aan dien
naam gekomen is , is ons niet gebleken.

In de Ordonnantie en Generale Instructie
óp^i'-t stuk van de accijns en in .Friesland, van
den 7 September» 1544 , wordt vrijdom van accijns
verleend :

aan het Predicaren-klooster , voor twee amen Ro-
menije (zekere wijn) ;

aan de Minnebroeders , mede voor twee amen
Komenije ;

aan de graauwe Bagynen , voor één aam Ro-
menije , en twee tonnen Hamburger bier ;

aan de nieuwe Nonnen , voor één halve aam Ro-
menije , en twee tonnen bier als voren (1) ;

waaruit men mag opmaken , dat het St. Catlia-
rina-klooster wat minder dan het St. Anna-klooster
bevolkt was.

F. SJOERDS spreekt in zijne Algemeene Beschrij-
vinge van Oud en Nieuw Friesland, l, 718,
van vier kloosters in Leeuwarderadeel en binnen
Leeuwarden , t. w. van een klooster der Predik-
heeren , een der Minnebroeders , en een der Fran-
eiskanen , St. Anna graauwe Bagijnen en de Gijs-
bertisten. Hij beroept zich op SCHOTANUS , doch
heeft dezen niet wel begrepen, daar hij diens woor-
den : Minor es , ordinis 8. Francisci, overbrengt
door: »een der Minnebroeders , en een van de
Franciskanen ," daar hij had behooren te vertalen:
»Minnebroeders , van de orde van St. FBANCISCÜS,"
als wanneer hij niet van één klooster twee had ge-

(1) Denkelijk : in elîî vierendeel jaars.
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maakt. Boor de Gijsbertisten kunnen bij beiden
wel gcene andere dan de witte of nieuwe Nonnen
verstaan worde» , doch hoe zij aan dien naam ko-
men , is ons duister.

Voorts waren er in onze stad twee Gasthuizen ,
elk' van cene kerk voorzien , zijnde die van het eene
aan den II. JACOBÜS den meerderen , en de an-
dere aan den IL ASTOHISJS , Abt , gewijd. Men
vindt (TOOI* ZOO verre ons bekend is,) de standplaats
van de eerstgenoemde kerk nergens aangewezen ;
doch , daar op den platten grond van GUICCIARDÏKI
aun den legenwoordigen Nijtoren (nieuwen Toren)
duidelijk een kerkgebouw te zien is , —•• daa,r er
aog sporen van zoodanig een , of ten minste van
een groot openbaar gebouw , in en aan de belen-
dende huizen zoowel als aan den toren-zelven te be-
speuren zijn , —• en daar de gemelde Nytoren ,
(d. i. foren van Nijekoof) op den platten grond
van 1603 de St. Jacobs-toren genoemd wordt, •—
koirst hel ons voor , dat de tegenwoordige Ni] toren
de toren van de voormalige St. Jacobs-kerk is, en
dat aan dezen toren en kerk liet voormalige Si.
Jacobs-'Gaslhvis is gehecht geweest.

. Aangaande de ligging van liet andere , dat nooit
tot een Proveniershuis (gelijk liet nu is ,) is be-
stemd geworden , maar een Gasthuis zijn moest ,
in den eigenlijken zin des woords , is geen ge-
schil. Mei draagt nog den naam van het St.
Antonie- Gast'luns , eo de kerk, aan den H. Abt
gewijd , is nog- iang een kerkgebouw geweest , dat
einddqlk tot twaalf uien we kamers is verbouwd
ffewoi'dea , dien nog de uaam van de lierh aankleeft.

Leeuwarden, fwijSeü) Mr. A. TAS HALHAEÎ. JR.
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»Maria! hoe vreeslijk en wild is liet weer!
»iioe huilen de stormen door krakende boonien i
»Ifoe bruisen verwilderd de zwellende stroomen !
»iïoe klett'ren de buijen vernielende neer 1
»Acli! was niet mijn zoon op de onstuimige baren,
»Ea mogten inijne oogen den hemel nog zien ,
»Gean storm zou als thans mijne!] boezem vervaren ,
»Be rust aan mijn sidd'rend gemoed niet ontvliên !"

»»God, Vader! woont ook in het loeijend geweld,
»»Dat onweer en storm in den herfstnacht verwekken.
»»Op Hem uwe hoop en vertrouwen gesteld!
»»iïij zal aan uw kind tot een Helper verstrekken ,
»»ÏIoe wild het ook stormt op den vreeslij ken vloed;—•
»»En schoon niet uw oogmeerZijnscheppingbegroet,—
»»Zijn Eeuwige trouw aal het duister verlichten ,
»»Mag slechts in den nood uw vertrouwen niet

zwichten !" "

»Ik weet liet, mijn' dochter! uw vriendlijk gemoed
«Stortte altoos verzachtende balsem in wonden ,
»Die nimmer volkomen' genezing nog vonden..
»Foor mij waart ge op 's levens verzwelgenden vloed
»JDie duizenden treurige schipbreuk deed lijden
»Eene Engel, met reinheid en liefde in 't gemoed. —
»Ach! mogt eens uw leven , zoo schuld'loos en goed
»Eenv toekomst, vol vreugde en beloften, verblijden!"

»»Mijn Vader! uw liefde en uw zorg zijn de zon ,
»»Die over mijn leven bezielend mag schittren;
»»De goedheid mijns Hemelschen Scheppers een' bron,
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»»Die rampen , hoe zwaar ook, nooit kunnen verbittren.
»»Ontscliiet sleclits, mijn Vader! een lachje aan uw oog,
»»Door klimmende jaren en lijden verdonkerd ,
»»Dan heeft in mijn hart ook een' straal van omhoog ,
»»Voi bloeijende hoop en verwachting, geflonkerd !""

»Ik ken die verwachting , die hoop van uw hart;
»Zij konden ook eenmaal de mijne hier wezen ,
»Ën met haar zal nog, wat mijn leven ook smart,
»Hoe zwart zich de toekomst benevelt, niet vreezen.
»Maar zwaar is de last, die ter neder mij drukt,
»En 't is mij dit uur, als of rampen mij nadien ,
«Waarvoor ik die krachten vergeefs zal verg'adren ,
»Die mij het verleden nog niet heeft ontrukt."

»De wind is zoo wild en de zee zoo verwoed!
»0 ! durft gij, mijn dierbare dochter! het wagen ,
»De rots te bestijgen , van waar op den vloed ,
»Bij daglicht zoo verre een'en blik wordt geslagen?
»Uw oog , door de liefde bevleugeld , ziet vast,
»0 î ergeus een schip aan deze oevers mogt stranden....
»o Kind! in Gods Vaderlijk-zorgende handen,
»Heeft dikwijls de rampspoed de hope verrast.''

»»Ik wil, o mijn Vader ! want God geeft mij kracht
»»Dcn vrees Tijken storm en den onspoed Ie trotsen ;
»»Bij Hem ben ik veilig, te midden van nacht
»»JSn eenzame en wanklende klippen en rotsen.
»»61iju hand zal het vuur aan den oever , gebluscht
»»Door regen en stormwind, op nieuw gaan ontsteken;
»»Ligt wordt door Gods hulp nog de branding der kust,
»»Bij 't zien van den sleigrenden vuurgloed ontwe-

ken.'" '
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-»Ga spoedig, mijn' dochter !,en .met u de Heer!
»Doch neen ! laat uw' teedere hand mij geleiden ! —
»Ach! worstelt mijn kind met het stormende meer,
»Zou dan in zijn' woning een vader verbeiden?
»Neen! 't is mij , ofschoon ik geen golven kan zien ,
»0f loch mijn' nabijheid de nooden doet vliên ,
»De hemel genoeg heeft aan 't zien mijner smarten ,
»En kracht geeft aan anderen zijn stormen te tarten."

» » 0 blijf toch, mijn vader! het weer is zoo guur,
»»En God zal zich over mijn zwakheid ontfermen ; —•
»»Verkwikking en rust hebt gij noodig dit uur !""
— «Ook God zal mijn' wanklende schreden bescher-

men ,
»Mijn kind! als ik ga , waar zijn' heilige stem
»Mij heenroept! De heilzaamste troost is bij Hem ,.
«Het eenige licht voor rampzaal'gen en blinden,
»In donkeren nacht en bij stormen te vinden 1" —

Een traan blonk de vriendlijke maagd in het oog,
Als de avondstar schoon aan de woiklooze bogen,
Als deze met flonkerend licht van omhoog
Straalt over de grondlooze diepte , bewogen
Door d' adem der koelte die naauw haar kristal
Kan rimplen — haar golfjes op d' oevers doen breken,
En als zij weer murmlend terug zijn geweken,
Geen sporen van aanzijn daar nalaten zal.

Zacht legt zij zijn staf in zijn bevende handen.
En wijdt hem die zorg en die liefde zoo teer,
Die 't nadeel kan weren van vochtige stranden , —
Den grijsaard beschermt tegen 't buldrende weer, —-
Voor scherpte van rotsen, voor glibbrige paden,
Voor alles, waar heilige liefde in voorziet,



Wanneer ons de wissling van 't lot heeft verraden,
En heden of toekomst geen uitzigt meer biedt.

Meer donker dan 't oog des rampspoedigen grijzen ,
Was 't zwart of aschklenrig gewaad van den nacht;
Geen star zag het oog aan den hemel verrijzen ,
Een engel des doods hield alleen er de wacht i
Be orkanen vervulden liet oord met verschrikking,
Met dond'rend geweid joeg de zee naar het strand,
Be siddrende rots werd gedreigd met verwrikking,
En dwar'lend vermengden zich golven en zand.

»Almagtige God !" sprak de grijsaard bewogen ,
Terwijl zijne dochter zijn' schreden geleidt:
»Zult gij in dit uur een' verwoesting gedoogen ,
»I)ie wanhoop en angst over 't harte verspreidt ?
»Hebt gij dan geen stem om de stormen te kluistren ?
»Gcen magt op de woede der bruisende zee ?
»Ach!" laat niet mijn'hoop—• mijne laatste, verdlustren,
»31ijn hart niet bezwijken bij d' aanblik der reê!"

»»Houd moed, o mijn Tader! de storm zal bedaren ,
»»Gods eeuwige liefde beval zijn gewoel;
»»^ennogt zij het nederig bloempje te sparen ,
»»o Waarom dan niet uw veel edler gevoel?
»»Schep moed,houd u vast aan deez'hangende twijgen,
»»Want glibbrig en steil is het kronklende pad ;
»»Maar hebben wij eenmaal den stormhoek gehad.
»»Dan zullen wij efl'ener paden weer krijgen.""

»->>Wij zijn , o mijn Vader! thans digt aan ons doel :
»»KoiJo , rust liier een weinig —• herstel uw gevoel —•
»»JJeschut door de bogt van deez' hellende rotsen ,
»»Kunt gij, hoe de golven ook bruisclien en botsen,
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»»Te beter de guurheid des weders weerstaan. —
»»Ik zal thans de vlam in de takken doen slaan —
»»0 mag zij den zeeman tot waarschuwing strekken
»»Maar tevens zijn moed — reeds verlîaauwende—•

vrekken!'"'

»Be Algoede, o mijn kind! zal uw' liefde u vergelden !
»Ver — ver zal de vlam ze den zwerver vermelden.
»Die kampt om het leven met golven en wind :
»Ja! schoon de ranipzaal'ge geene uitkomst Lieer vindt,
»Toch stervende zal hij de vrieudlijkc danken,
»Die zacht van zijn hoop de verdoovende spranken
»Ontgloeid hield, tot dat hern het uur van den dood
»IIet einde deed zien van zijn worstling en nood."

Zie! pijlsnel verheft thans de vlam op de rots,
Hoog boven de stranden , haar welkome vonken ;
Begeerig verslindt zij liet hout en het mos ,
Tot voedsel haar telkens zorgvuldig geschonken.
De storm blaast nog feller dan vuurgloed omhoog,
Die 't donker gewaad van de dreigende wolken
Bloedkleurig doet schijnen voor 't rusteloos oog ,
Ja , die zelfs de schuimende en dwarlende kolken

Boor 't rollen der dondrende golven gevormd,
Verlicht niet een gloed als van starren geflonker.,
Somwijlen gezien tusschen 't vreesseliikst donker.
Waaneer 't in den winter aanhoudende stormt.
Helaas i kon dat licht nog de worstling verliindren ;

Bie zwaar op de golven den scheepling verbeidt,
Waar hij reeds zijn' hoop op behoud ziet vermindren ,
En treurig van alle verwachtingen scheidt.

Met blijdschap gevaren en stormen verachtend,
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Stond zij daar, eene Engel des hemels gelijk,
Be droefheid des lijdenden grijsaards verzachtend. •—-
Haar hart, als haar schoonheid , aanminnig en rijk ,
Gevormd door het leed, van haar teederste jaren ,
Ea zorgen , die de edelste liefde slechts kent,
Deed steeds in den nacht hem een lichtstraal ontwaren,
Die 't kampend gemoed aan volharding gewent.

Eu vloeide zijn beker al over van alsem ;
Zij bood hem een andren, vol krachtige balsem ;
Ja! wie ook laatdunkend zijn hart had misleid ,
Zij had hem slechts vreugde en vertroosting bereid,
En was het geluk van zijn schreden geweken , —
O! sints hij zijn' grootheid en schatten verloor,
En treffender rampspoed zijn boezem mogt breken,
Op aarde ging nogtans eene'Engel hem voor.

Zij weefde eenen bloeij enden krans in den doren
Waardoor niet zijn prikkel zoo scherp werd gevoeld ,
Ea streek op zijn voorhoofd weer effen de voren
Door 't lijden geploegd, dat zijn borst had doorwoeld.
Haar vrome, haar maagdlijke ziel was vol liefde,
En schoon zij moest deelen in 't lot, dat hem griefde,
Geen klagte werd ooit van haar lippen gehoord, —
De rust van haar ziel nooit wanhopig gestoord.

Be teerste verwachting van 't bloeijende leven, —
De hoop van geboorte, van jeugd en van schoon —
Vermaken, wier zoete herinn'ring blijft leven,
Al draagt het niet meer eene schitterende kroon —
Haar moeder, die 't eerst aan haar hart had doen hooren
De lessen van wijsheid, van ootmoed en deugd , —
Ach! alles was reeds voor Maria verloren , —
In tranen vervloog hare ontluikende jeugd!
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Omlaag in het dal, dat de rotsen omzoomen
En zelden de voet van den wandlaar verrast, —
Dat vruchtbare beekjes als adren doorslroomen —
Waar 't roosje in de schaduw van 't elzenhout wast —
Waarachter de zee met haar golven komt bruischcn,
Of soms als geen Zephyr haar vlakte begroet,
Haar murmlen vereenigt aan 't statige ruischen
Der dennen, die 't oog op de bergen begroet; —•

Daar stond eene hut, die de grijsaard bewoonde,
Maar die toch, hoe nedrig zij scheen voor het oog ,
De zorg van een' minnende dochter vertoonde,
Wier hart slechts de teederste liefde bewoog.
De.vriendlijke woning beschaduwden linden ,
Een bloeijende hulsthaag omringde den tuin ;
De scherpziendste blik zou geen sporen er vinden
Yan grootheid en luister, verzonken in puin.

Geen lusthof, hoe schittrend van geurige bloemen,
Was schooner dan deze, gekweekt door haar hand;
Geen ooft, was als dat van de boomen te roemen ,
Door haar, in de luwte der rotsen geplant.
Het helderste water uit levende stroomen
Besproeide in den zomer den smachtenden grond,
Waar, onder het lommer , de vruchtbare boomen,
Haar vader verkwiklijke schaduwe vond.

En wat ook de weelde van 't smartlijk verleden,
Vergeten kon doen door de heiligste trouw ; —
Waardoor een' gedachte kon worden vermeden ,
Die heelende wonden weer openen zou; •—•
Al wat aan zijn dagen een luister kon schenken,
Zoo schoon en zoo rijk, als wat eenmaal verdween, —
Niets, wat slechts haar geest voor hem uit wist tedenken,
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Of derwaarts — daar strekten haar zorgen zich heen.

Zij had nog een broeder —• ver van haar gescheiden,
Be laatste verwachting en hoop eens geinoeds,
Dat nimmer zich sloot voor de stemme des bloeds:
0 ! kon hem de liefde der zuster geleiden ,
Langs wegen, door haar van den hernel gesmeekt.
Geen wolkje zou zeker zijn' paden verdonkren,
Maar scliooo, als een hemel, die nimmer verbleekt,
De star des geiuks heoi steeds vriendlijk toeflonkren.

Daar boven nogtans was het anders beslist:
De wegen der Godheid zijn niet ooze wegen!
Al lacht ook de hemel des morgens van zegen ,
Ach ! de avond heeft vaak die verwachting gemist.
Als eenmaal de rampen des levens ons treffen ,
Ban zien wij zoo dikwerf geen einde aan de smart,
Voor dat op den weg der beproeving van 't hart,
't Verzonken geluk zich niet meer kan verheffen.

Be jeugdige zeeman bevond zich op zee
En digt aan de haven der dierbare stranden
Van nimmer verbreekbare en heilige banden,
Reeds wenkte in de verte eene lagchende reê ;
Toen eensklaps de storm op de onstuimige zee
De hoop van zijn hart ais zijn vaartuig deed stranden.
Meedoogenloos werd in de woedende golven
Met leven des dierbaren jonglings bedolven.

I n had nog zijn hart, reeds bezwijkend, geweten,
Wat vriendlijke hand op de vlammende rots
Den nood der rampzaligen niet had vergeten, —
0 zeker, te midden van 't golven geklots —
Van 't loeijen der stormen — en 't scheuren en kraken
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Tan 't scheepje , bedreigd door den gapenden vloed ,
Had 't denkbeeld der liefde , die voor hem vrou waken.
Be stnarte des doods bij 't verzinken, verzoet!

Thans zonk hij in d' afgrond der woedende baren,
Geen vader ]oofc de oogen hem stervende digt —
Geen' zuster bedekte haar schreijend gezigt —
Geen tranen bedaauwden zijn' vochtige haren. —
Lang kampte de jongling met jeugdigen juoed,
Het strand was te ver voor bezwijkende krachten ;
Hij rees en verzonk in den bruischenden vloed,
In 't uur, dat hij alles van. 't leven inogt wachten !

»Wat ziet g'j , mijn dochter! bij 't llikkren der vuren?
«Helaas! zal de storm tot den morgen nog duren?
»!ioort ge ook bij zijn loeijen liet angstig gekerm
»Des scheeplings, wiens nooden ten top zijn gestegen ?
»Ach! vreesselijk klettert de stroomende regen!
»Dat God zich des armen schipbreuklings ontferm !
»0 Hemel! bewaar mijnen zoon ie deez' nood-!..
»Zijn dood gaf ook zeker mij grijsaard den dood!" —•

»»Ik zie slechts den hemel verlicht door de stralen
»»Van 't vuur: dat de scheurende wolken verlaat,
»»En waar bij die vuurvlam mijn blikken ook dwalen ,
»»Siets zie ik, wat nog eenig onheil verraadt.
»»Ik hoor slechts het loeijen ván golven en winden,
»»I)e rotsen staan blank van liet bruischende schuim ,
»»De storm en liet donker beheerschen liet ruim ,
»»Het oog slechts van God kan den scheepling meer

vinden!""

»0 ! zeg mij, mijn dochter! als Edward bezweek —
»Zijn graf vond in golven, die wild zich verdringen....
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»0-' ziet ge aan den hemel geen' lichtstraal, hoe bleek,
»0ie spoedig den storm tot bedaren kan dwingen ?
«Verlicht niet de bliksem den top van een mast ?
»En jflonkert de vlam, door uw' hand onderhouên ,
»Met over den afgrond die velen jrerrast,
»Reeds meenende een' veilige reede te aanschon-

• . ; - wen ?'' —

»»Ik zie, o mijn Vader! bij 't licht — op den vloed —
»»Hier digt aan den oever een schip , door de golven
»»Geslingerd omhoog , en weer dreigend bedolven
»»In d' afgrond.'—-Ach! alsGodnietdeannenbehoedt,
»»Wie zal hen dan redden? — 0 hemel! ontferming!
»»Verleen'aan den seheeplinguw' b.ulpenbeschef'ming!
»»Mijn Vader!.. o God!.. Ach, ik hoor reeds een knal—
»»De woedende golven verbrijzelen 't al!" "

»God zij hen genadig,mijnkind.»»Ginds,mijn'Vader!
»»Voert zwalpend de branding een zeeman ons nader;
»»Hij worstelt met moed en met jeugdige kracht,
»»Ik ga naar liet zeestrand mij ijlings begeven
»»Ligt redden wij nog den rampzalige 't leven....
»»ReikjGod!hem uw arm in deez' vreeslijken nacht!—
»»0 hemel! daar zinkt hij de bruisende zee
»»Voert ver van deez' oever, weer dwarlend hem mee.""

»De golf, die zijn' hoop aan het strand heeft verslagen,
»Zal weder, mijn dochter! naar d' oever hem dragen....
»Kom... steun mij, en dalen wij af naar het strand ,
»God zegent welligt nog uw vriendlijke hand;
»De bijstand der liefde was nooit overbodig; —
»Ligt gloort in zijn borst nog een' vonk van bestaan,,
»En heeft dit de zorg des ervaar'nen slechts noodig,
»0m sgpedig tot vlammen weer over te gaan."
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»»Spoed, spoed u , mijn Vader! ik zie bij het licht,
»>>Datweerkaatstop't schuim van de ylanimendehoogte,
»»Het lijk van den scheepling ;.. hierheen ons gerigt!..
»»Hij ligt aan den voet dezer rots op de droogte.
»»Ligt heeft nog de golf niet zijn le?cn gebluscht,
»»En is zijne rust slechts een' schijnbare rust —
»»Wat zouden wij niet aan den hemel wel geven ,
»»Gelukte 't ons hem te'heSÉoe/pen in 't leven!'1''

Zoo spoedig als blindheid de. rotsen en nacht
Het nadren des armen schipbreuklings gedoogeti,
Bereikten zij d' oever ; 't lantarenlicht bragt
Hen weldra bij hem, dien hun harten beoogen.
Een' vreeslijke golf, die weer pijlsnel verliep,
Had d' arme reeds stijf,op de rotsen gelaten;
't Scheen nogtans alsof de rampzaal'ge slechts sîicp ,
En weldra de bijstand der liefde zou baten.

De teedere maagd met de hoop in haar hart,
Houdt vluchtig het licht over 's jongelings trekken —
Maar , hemel ! wat geven haar deze te ontdekken ? —
Wat wolken benevlen haar voorhoofd met smart ?
Wat kon haar dien kreet eener droefheid ontrukken ,
Wier diepte haar deodlijk ter neder moest drukken? —
Een enkele blik heeft hare oogen ontdekt,
Wie dood aan den oever daar uit ligt gestrekt ! —

»»'t Is Edward ! mijn broeder ! " " du-s gilde ze ont-
zettend.

En viel toen voorover op 't dierbare lijk.
Geen bliksem was immer zoo snel en verplettend , —
Geen nacht en verwoesting in rampen zoo rijk , •—•
Geen pijl konde dieper en vrceslijker wonden ,
Dan deze , die 't hart van zijn kracht heeft beroofd ;
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De zee had haar hoop, haar verwachting verslonden,—
De bloesem was heen , die haar vrucht had beloofd !

Tot hier vond haar hart in haar heilig vertrouwen ,
Een toevlugt, voor diepe eu verbrijzlende smart ;
Blaar 't lijk van haar broeder dus plotsling te aanschou-

wen ,
Lag boren de kracht van zoo teeder een hart.
Geen stormwind had ooit deze bloem kuniren deeren ,
Maar ach ! de verzengende en vreoslij-ke gloed
Der vla:nmende bliksems alleen iosi verleren ,
Waarover de stormwind vergeefs had gewoed.

Ons aanzijn is dikwerf met rampen doorweven ,
Waarmede de sterlîitis oflæoopiiik kan leven ;
Lang mag nog liet hart aan haar alrnagt weerstaan-, —
't Zijn golven , waarmede wij zeker vergaan. •—
Zoo was ook het leed , dat den grijsaard moest treffen ;
Lang kampte hij lier met den storm in zijn hart ,
Tot eindlijk zijn leven bezweek voor een smart ,
Waarboven 't zich langer niet konde verheffen.

Zoo ziet men een strijder op 't bloedige veld
Der glorie tien kamp met een raagtiger wagen ,
Tot dat hij in 't einde is bezweken door slagea ,
Waaraan hij zich maglloos ten doel zag gesteld. —
"Wat zoude de grijsaard van ei' aarde meer hopen ,
Wier schoonheid zijne oogen niet meer konden zien ;
Waarop iiij zijn' laatste verwachting zag slopen ,
En die hem geen vreugde meer aan àad te bien ? •—

De scheemriug verlichtte de schuimende baren :
De morgen brak aan , die den storm deed bedaren ; —
Men vond de drie lijken aan 't rotsige strand •—
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De maagd scheen een bloem op het vochtige zand.
Nog hield ze om het hoofd van den jongling haar hand,
Ee nevens haar lag , als een lelie bij rozen ,
De grijsaard , zoo kond ais het vochtige strand ,
Als vreeslijk verwilderd de golven daar pooaen.

Bamwoude. ARH". DE Josfe»

U I T T R E K S E L S

UU EEN "

® ÏT » BLEBS,ffi.lB.®©EK

VAN DE

HERVORMDE GEMEENTE 'TE SINT ANN4-P-4R0CHIE.

Anno 1601. Den IX february is dit boeck met
consent van den Kerckenraet der Gemeente jssu
CIIRISTI toe Sint Anna begonnen en waeren alsdoen
ter tijt iii onsen Kerckenraet dese nageschrevenen
personen

Joannes'Ârcerius als dienaer D. W. Jesu Christi.
Harmen Jans als Ouderling.
Steven Willems als Diacon.

Joannes Arcerius Bienaer des II. woorts j . C
en

Hester Boliander svn wvf.

Steven Wiîlems z. is gesturven den 7 Augiisti 1628.
en de
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Jannichicn Baerthouts d. syn wyiî" is gesturven '
den 18 Aprilis 1631.

Den 2 february 1623 is mede tot het H. JVacht-
uiael door mondelinge getuygenisse van den dienaer
tot Beetgum toegelaten

Die Eedele Jufl'rou Susanna van Schwartsenbnrch,
die huisvrouwe van onsen Grietman Edzardt van Bar-
mania. Deze jufl'rou is geslurven den 25 July 1624.

Den 29 Octobris 1626 tot lidtmatea opgenomen
Steven Dircks z. ende
Tryntie Aerts d.

Den listen Novembris 1627 tot ledemaet opgenomen
Hiske Ulenborgh, huysvrouwe van den Secretaris

G. v. L. getuigenisse van Leeuwerden verthoonende.

Den lSen Decembris 1631 hadden vrij gedacht
het IL Nachtrnael te houden , is alsoo den Ge-
meyntü des lleeren aengedient en voorgedragen :
maer wy syn verhindert geworden doordien die sol-
daeten den Cortogaerde in den Kerck hebben ge-
hadt : alsoo dat wy het II, Avontmael eerst den
25 martii 1632 door Godts genaede weder gehou-
den hebben. —

Anno 1633 den 27sten January hebben wij door
Godes genaede het heylige Nachtmael des lleeren Jesu
weder met inalcanderen gehouden , nae dat die Kercke
des tweden da ges voor Kersdach ten twedemael weder
vrij van die soldaeten waere geworden (1).

(1) Vg. mijne geschiedenis en beschrijving van de Grietenij het
Bildt, in den' Fnesiheu Volks - almanak , 1843, hl. 82.
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Anno 1834 den 20 Julij hebben wij het II.
Nachtmael eerst weder conoen houden , door die
soldaeten verhindert geweest syride , die den Cor-
tegaerde in die Kerck gehouden hebben , als voor
desen.

Anno 1639 is tot het H. Nachtmael toegelaten :
Mr. Hendrick Cornclis t. Hoen , is gesturven tusschen

den 5 en 6 Apiïlis 1650.

Anno 1640 den 25 Octobris hebben wij het H.
Av. weder gehouden , en is mede toegelaten door
getuychenisse van d.en Predieant van Ysbrechtum
deze volgende persoone :

Geeske Gravius , die huysvrouwe van onzen.heer
Grietman m. Gravio.

Den 7 Aug. 1642 tot het II. Av. toegelaten:
Albertus Wijngaert, Secretarius van der Biklt ende

Grielie Thoenis d. syn wyff.

Ao. 1643 den 29 Jan. tot het H. Av. toegelaten:
Tryn Bontemans (1) dr. is gestorven den 23 Octo-

bris , 1651.

Ben ! Kov. 1658. De E. Heere Grietman Wil-
helm van Haren en Elizabeth Hemmema syn liuis-
vrou hebben voor d' eerstemael met ons het Avont-
mael des Heeren genooten.

Anno 1634 den 22 Juny syn in 't houvveîyck
ivestiget :

(1) Zoo vind ik dezen naam overal geschreven.
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Meinbrant Hermens van Mhyn tot Amsterdam
vroonende , ende

Saskia van Ulenborgh , nu tot franeker woonach-
tich (1).

Dca 22en October 1868 — is (ia eene Kerke-
raadsvergadering) doen onder anderen seeckere saecke
van dessn inhoudt gedebatteerd en ter harte ge-
noomen :

D' E. Heere Wilhelm van Haeren Grietman en
zijn E. huisvrouwe Elizabeth van Hemmema, had-
den elks eenen silveren Beecker aen de Diaconie descr
Gemeente om daermede het Heilige Awontmael des
Heeren te bedienen , vereert , gelyck ooc met een
gedaen hadden de E. fleere Albert van Wijngaer-
tlcn , out Secretaris , en de E. Jan Feickes , rech-
ter en Ontfang.er , alle leeden dezer onser Gemeente
de E. Eerckenraedt dan niet coonende dan in alle
danck suicke vereeringen aenneemen , gelyck sy ooc
des maendags te vooren den 19 deses gemelten maents
door haer E. Gecommitteerde 1). Petrus Horreus ,
predekant en Steven Cornelis als Ouderling en d.
Ë. lieert Jans als Diaken, de E. Heere Wijngaer-
den en Jan Feickens in persoon alreede gedaen
hadden , en evenwel geen genoechsaeme overlech
coonende maecken , dat dese vier Beeckers te ge-

( ï ) De heei Dr, r . SCHELTEMI , Archivarhis (Ier si ad' Artisttr-
udtn en "v;in de 1'rovhicie Nuorâ-ïloilund, in een Register
eene annteekening betreffende het huwelijk van KEMBRAND ge-
vonden hebbende, in welke zijne bruid SASKIA TAS ULEBBORGU
wordt opgegeven als swononde op 't Bil lot Sint Annenkerck"
g,iï mij de aiinieidin^, om daaromtrent nader onderzoek 1e
doen, en het gelukte mij bovengemelde aanteekenin;; in dit
Kerkeboek te ontdekken , waardoor dus alle twijfel en onze-
kerheid nopens iuH hmvelijk van KEMSUAÜD , en met wis en
•vaar hij geluwd is, zijn opgeheven.
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îyke stichtlyck ende gevoechlyck tot uitreickinge
des Heiligen Awontmaels conden gebruickt worden,
hebben oirbaerst gedacht , dat men voor ditranel
uit dia vier Beeckers twee soude neemen , naem
die van d. Grietman en syn huisvrouvre , ais syn
die eerst aen den Kerckenraedt gepresenteert en ooc
geoiï'ereert , laeten die twee des eenen van den E.
lleere Wyngaerden en den ander van den E. Jan
Feickes soo lang te rugge , en midder wijle alles
in state soo lange tusken voornoemde Heeren en
broederen een ander Expedient moolite syn bedacht
en uitgevonden (1).

Aldns gedaen in onse kercklycke vergaederinge
lieden desen 22 October 1668.

P e t r u s H o r r e u s
Eccles.

(1) Deze bekers worden nog bij de bediening des lï. Avond-
roaals hier gebruikt. Men leest op dezelve de Inscriptie:
»Ter Eeren Godts. Gegeven aan de Gemeente van Anna
Parochie , Door Jr. Willem van Haren, Gedeputeerde Staet
van Frieslant, Grielman en Ontvanger van der Bildt en Vrouw
Elisnbet V. Hemmema, syn iïuysvronw A, 1668." A-in de
andere zijde der bekers zijn de wapens van VAK IIAREK en VAJT
HEHtTEHA.

Later zijn der Gemeente ten geschenke gegeven twee zil-
veren kannen , van binnen met groen laken bekleed, voor den
ontvangst der liefdegii'ten. Op elke van dezs is dit opschrift:
»jr. J. A. Baron du Tour, Grietman van der Bilden vrouwe
A. O. Rumpf van Warmenhuysen , î'lgteiieden , hebben deeze
Beecker aan de kerk van Sî. Anna Parochie vereerd, op den
20en Mei] 1777." Boven deze Inscriptie zijn de wapens vau
flU ïOFR en Yi\ RUMPJ' ge^raveer(î.

In nog 1,-iteren tijd zijn aan de Gemeente geschonken door
den Heer E. VAS LOOS, in ïeven Secretaiis van het Jîildt,
een zware zilveren sckoîel niet twee dito borden, met hoi;
randschrift: »ïot gebraifc Ann des lïeerea Heilig Avondmaal
door een Lidmaat aan de Gemeente van Sint Anna 1'aroohie
îerj geschenke gegeven."

91*
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Den 22 Augusti 1630 is gedoopt
fiembertus —• Dr. Gerryt van Loos kint, die vader

en Dr. Johannes Maccovius getuygen.

Den 3 October 1630 is gedoopt
Barber •—• Jr. Edzaerdts van Burmania kint , Maria

Camminga getuyge.

Deo 16 may 1632 is gedoopt
Jan — Gerryt van Loos kint , d. V. g.

Den 2 Junij 1633 is gedoopt
Sophia — Gerryt van Loo kint, Fransois Coopaî en

Fiettie Ulenborg getuygen.

Den 12 July 1635 is gedoopt
Antje — Gerryt van Loo kint , Sasfce van Uien-

borg getuige.
St. Ânna-Parochic 1852. A. WASSENBERGH.

F Î S I E S C I Ï E EI«ÏMWAMEW.

.De rijkdom der Friesche eigennamen is bekend ,
maar lot dus verre bestaat er gene goede of volle-
dige verzameling van. Be allervertlienstelijkste Pro-
fessor WASSENBERGii heeft gegeven wat hij had ,
en dat is veel , zeer veel. Doch die eerwaardige
Geleerde, het zij met verlof zijner mij heilige schim-
men gezegd , is niet tot de oudste vormen der na-
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men opgeklommen , uit welke de Jatercn zich ont-
wikkelden. Dezen , gelijk liet gewoonlijk gaat ,
zijn deerlijk verkort en geknot. Mijns inziens be-
hoort het cene der eerste zorgen van het Friesch
Genootschap te zijn , om eene alfabethische lijst
van alle aanwezige Friesche eigennamen te leveren
en wel in de oudste vormen , die te vinden zijn.
Be Charters , de Charterboeken , de Beneficiaalboe-
ken , de oude Friesche Kohieren, de oude Kroniken ,
en wat al niet meer , zullen daar een voorraad toe
leveren, over wiens rijkdom men verbaasd zal staan.
Deze moeite is ondertusschen zeer gering. Iemand
behoeft slechts alle namen letterlijk te copieren met
de bladzijde van het boek , en als hij ze dan al-
fabethisch heeft geordend en vastgeplakt , kan de
pers het overige doen. Zie daar alles ! En dit
moet vooraf gaan , indien men ooit eene vergelijking
der Friesche eigennamen met die der overige Ger-
manen maken wil , wanneer het zal geblijken , dat
hoe groot het verschil der tegenwoordige eigennamen
met die van andere volken schijnen moge, dit on-
derscheid voor eeuwen zeer gering was , en dat dus
misschien de helft der eigennamen niet zal overblij-
ven , die thans voor uitsluitend Friesch worden aan-
gezien. Wat de Friezen in dezen kenmerkt is alleen
dat zij de oude eigennamen langer en in veel grooter
getal dan eenig Germaansch volk bewaard hebben.
Zoo veel mogelijk heb ik alle oud Saxische namen
verzameld , en bij vergelijking is het mij gebleken,
dat zij allen , doch verkort , onder de nog gebrui-
kelijke Friesche namen worden terug gevonden.

Het is onnodig hier bij te herinneren, dat
alle de eigennamen door WASSËIÏBERGH verzameld ,
en wat men verder van de nog bestaande en niet
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opgeteekende eigennamen vangen en grijpen kan ,
insgelijks alfabetliisch onder de bovengenoemde oioe-
ten gestoken worden , opdat de critische onderzoeker
slechts met eene enkele lijst te maken hebbe. Ook
hier herhaal ik , dat de bladzijde, waar gevonden,
naauwkeurig moet aangegeven worden.

De bovengenoemde verzameling grammaticaal en
historisch onderzogt , kan ons opvoeren in een tijd-
vak der Friesche taal veel hoger ea ouder dan de
gedenkstukken, die ons in de oude Friesche wet-
ten zijn bewaard gebleven ; want indien deze van
de 12de eeuw zijn, eenige Friesche namen klimmen
op tot. de tijden van TACITÜS , en zullen ons woor-
den en woord vormen leveren,-die eeuwen daarna
geheel verwaterd zijn of te loor gingen.

De philosophiscli-hislorische klasse der Koninglijk-
Pruissische jÉcademie van wetenschappen, ie
Berlijn heeft den 3 Julij 1846 eene prijsvraag uit-
geschreven , om eene verzameling" te leveren van
Gothische, Langobardische, Frankische, Thuringsche,
Burgundiscrse , Alamam'sche , Beyersche , Oudsaxi-
sche en Friesche na'men , beginnende van de vroeg-
ste tijden (b. v. de namen der Germanen , die bij
Grieksche en JRomeinsche classici voorkomen) en
eindigende met den jare 1100. Ik behoef niet te
zeggen , welk eene gewigtige bijdrage het Friesche
Genootschap tot dezen arbeid zoude doen , indien

het van alle hulpmiddelen , onder zijn bereik , ge-
bruik wilde maken om aan mijn voorstel gevolg te

Deventer ^ ^ H A L B B E T S 8 U

26 Januanj , Ioo2.
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ALPHABETISCHE NAAMLIJST
VAK I>K

VOORMALIGE

'LOOSVERg e M i B I 9 U E
IN F R I E S L A N D .

Aalsiim , klooster van de orde der Frauciskanen ,
ingerigt voor vrouwen met eenen Prior , eerst to
Akkrum , vervolgens te Aalsum (1).

Jtnjum of Si. Mariaasberg , klooster van Regu-
liere Kanunniken , ten zuidwesten van Berlikum (2).

Aula Dei of Nijekloosler van de Cisterciënser
orde, onder Goënga (3).
. Augustijner-klooster van mannen in de stad
Sloten (4).

Benediktijner-klooster van Reguliere Kanunni-
kessen te Stavoren.

Bergklooster , Abtdij van Reguliere Kanunniken
te B er gum.

Bethlehem , Nonnenklooster van de Premonstni-
tenser orde , te Oudkerk.

Buweklooster of Æariaasgraf, klooster van
graauwe Bagijnen , van de Prernonstratenser orde ,
te Drogeham (5).

Si. Bonifacius-klooster , later Abtdij van Re-
guliere Kanunniken , later Prernonstratensen , te
Dokkum.

St. Catharina-klooster, van vrouwen , ook
witte Nonnen en Gijsbertisten genoemd , te Leeu-
warden,



136

Engwird, klooster eerst voor mannen, vervol-
gens voor vrouwen , met eenen Pater of Francis-
kaner Monnik , onder Rauwerd.

Foswerd of Bethanië , Abtdij , van de Bene-
diktijner orde , ingerigt voor mannen en vrouwen ,
eerst op het eiland Jtmeland, naderhand onder
Ferwerd (6).

Ftswerd , naderhand St. Anna-klooster , van
de Franciskaner orde , van graauwe Bagijnen, eerst
te Bilgaard bij , vervolgens in Leeuwarden (7).

Franciskuner-klooster , ingerigt voor vrouwen,
te Bolsward.

Franciskatier-klooster , ingerigt voor vrouwen,
te Workum.

Franjum , klooster van Benediktijner Monniken,
voor vrouwen met eenen Prior , onder Marssum.

Galilea of Vrouwenklooster van de Cistercienser
orde , te Burum.

Galileën , klooster eerst bij , daarna in de stad
Leeuwarden , van de orde der Franciskanen.

Gennezareth , Nonnenklooster , met eenen Prior,
van de orde der Cisterciënsen , onder Hallum.

Gerkes-klooster of Jeruzalem , Abtdij van de
Cistercienser orde , te Augustinusga.

Groendyk . klooster van graauwe Bagijnen , bij
Sneek (8).'

JFasker-Æonvent of St. Ifariaasrozendal,
klooster van Beguliere Kanunniken , te Masker-
dijken.

Ileiligen-Geestes-Æiooster, van de orde der
Augustijnen , ingerigt voor vrouwen , te Bolsward

f. Hospitaal van den St. Jansberq , van de
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Premonstratenser orde , ingerigt voor mannen en
vrouwen , bij Sneek (9).

Jakobijner-klooster van Dominikanen te Leeu-
warden.

-. Klaarkamp , Abtdij van de Cisterciënser orde ,
onder Rinsumageest (10.)

Kruisbroeders-klooster te Franeker (11).
Kruisbroeders-klooster te Sneek (12).
Karmeliten-klooster te Tlst (13).

Lidlum , Abtdij van de Premonstratenser orde ,
ingerigt voor mannen en vrouwen , bij Tjumma-
rum (14).

Ludingakerk of Luynkerk , Abtdij van Regu-
liere Kanunniken , te Achlum (15).

Maria-kloosler van Karmeliten , te Woudsend.
Mariengaard , Abtdij van de Premonstratenser

orde , onder Halluin (16).
Jüfedum of Miedum of Æaria-Æagdalena-

klooster van de Premonslratenser orde , voor vrou-
wen , onder Tjum (17).

JHonnikebajum of St. llichielsberg , Nonnen-
klooster van de Premonstratenser orde, onder Win-
sum.

Nazareth , klooster van de orde der Augustijnen
voor vrouwen , met eenen Pater , te Idsega.

Nesser-Konvent van de Duitsclie Ridderorde van
St. Jan , te JVes.

St. Odulphus-klooster, Abtdij eerst Kanunniken,
vervolgens Benediktijner orde , in de stad Stavo-
ren , naderhand te Hemelum.



Oegekloosfer , klooster van graauwe Bagfjnen ,
te Yïens (18).

Oldehlooster of Bloenikamp , ook CampusJlo~
ridus genoemd , Abtdij van de Cis^erciënser orde,
onder Hariwerd (19).

De Olijf berg of Keenlilooster , van de Pre in on -
stratenser orde , ingerigt voor vrouwen , met eenen
Proost j onder Oudwoude (20).

Schooter-Konvent van de Buitsche orde , eerst
voor Jonkvrouwen , vervolgens Priesters en Dienst-
broeders , met een Kommandeur , te Oudeschoot.

Sijgerswolde , klooster van Reguliere Kanunni-
kessen, met eenen Prior, onder Garijp.

Smallenëe of Smallingerlie , Âbtdij van Bene-
diktijnen , ingerigt voor mannen eu vrouwen, onder
Boornbergum.

Sêeenkerk of Ifarienbosck , Nonnenklooster van
de Cisterciënser orde , bij Tjallebird.

Sion of onze Lieve vrouwe ten Berge, klooster
van de Premonstratenser orde , te Nijawier.

Sion of onze lieve vrouwe ten Dale , of Ma-
riëndal, Nonnenklooster van de Premonstratenser
orde bij de stad Dokkuni (21).

Thabor , klooster van Reguliere Kanunniken van
Si. Salvator der Augustijner orde, onder Tirns (22).

Tjummarumer-klooster of Tjessema van de
orde der Augustijnen , ingerigt voor vrouwen , met
eenen Prior , te Tjummarum.

St. Ursel, Nonnenklooster , bij Workum.

F inea Domini of Jofianniter-klooster of op
'i? Zandt of op de Bilt , van de Premonstra-
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tenser orde s eerst te Pingjum, rervolgens in Bols-
ward (23).

Weerd of Waerdt , Vrouwenklooster van de
Premonstratenser orde , onder Melslawier.

'.9 tVereldslicht , klooster van de Premonstra-
tenser orde , eerst te AppelscAc , later van daar
verplaatst (24).

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

(1) De Fr ancis hanen ontleenen hunnen oor-
sprong' van den IL FRATÏCISCUS ASSISI , die in het jaar
1208 met eenige aanhangers een zwervend leven
begon te leiden , van aalmoezen leefde en de gelofte
van armoede zijnen navolgers als hoogste plifft
voorschreef.

(2) în de Naamlijst van de Âbtdijen en kloos-
ters , enz. geplaatst achter het tweede deel van
het Stamboek van den Frieschcn Adel door Mr.
HETTEMA en Mr. v. HALMAEL , worden van éën
klooster twee gemaakt , onder no. 43 en 49. Het
was een en hetzelfde klooster.

(3) Cisterciënsen , aldus genoemd naar Cis-
traux of Cistrij in Bourgogne. Deze orde werd
in het jaar ,1091 door den H. ROBERT gesticht.

(4) De Augustijnen zijn genoemd naar AÜGÜS-
TINUS , een beroemd Kerkvader , welke in de laatste
helft der 4de en in het begin der 5de eeuw leefde.
Hij rigtte verscheidene Monniken- en Nonnenkloos-
ters in Afrika op , maar geenszins, zoo als de naar
hem genoemde Augustijnen beweerden , door liet
stichten eener orde met eenen vasten regel, aan den
dag gelegd; zijnde de onderscheidene takken der
Augustijner orde eerst in de 11de en 12de eeuw
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ontstaan ; en derzelver regels een werk der Pausen
en Priors. Plus V plaatste de Augustijnen in
1567 onder de orde der Bedelmonniknn , en gaf
hun den vierden rang onder de Dominihanen , Fran~
cishanen en Karmeliten. Zij verspreidden zich
wijd en zijd , en , ten tijde der Hervorming rekent
men , dat er nog 2000 kloosters van deze orde be-
staan hebben. Nog in het begin der vorige eeuw
was zij in 42 provinciën , en verscheidene broeder-
schappen verdeeld. LUTHER behoorde tot deze orde,
Tg. NiEUWENiiuizEN , Woordenb. s. v. AÜGUSTIÏÎUS.

(5) Bagynen is de algemeene naam voor Non-
nen. De graauwe Bagynen zij11 steeds van de
orde van St. FRAÏJCISCUS. .

(6) Vg. het klooster Foswerd , door Dr. H.
G. CANITEGIETKR , Friesche Volks-almanak, 1846,
bl. 44.

(7) Zie WINSEMIÜS , bl. 358 , SCHOTANUS , hl.
457 , GABBEMA , Verh. van Leeuw. bl. 265.

(8) »In het jaer 1 463 wierde liet Graauw Ba-
gijnenklooster Gr oendij k bij Sneek , gefondeert ,
op eene plaats genoeint Sijdsingawier" schrijft occo
SCARLËîfSIS j bl. 205 .

(9) WESTENDORP, Jaarb. I bl. 176 , schrijft:.
1128. Te Jeruzalem ontstond de orde der duitsche
hospitaalbroeders van de heilige jongvrouwe MÂRÏA.
Deze kruisheeren droegen op een wit kleed een zwart
kruis. Hun opperhoofd ontving eerst den naam van
meester , daarna van hoogmeester en oppersten Spit-
ier. Zij zijn hier ook bekend geweest.

(10) Jtlaarhamp, gesticht in het jaar 1165
door eene rijke en godvruchtige weduwe, CLARA
gelieelen. Be Abt van Jflaarkamp had ter Lands-
rergadering de eerste plaats.
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(11) Later de Akademie.
(12) In 1462 zijn te Sneek eenige Geestelijken,

Kruisbroeders genaamd , aangekomen , aan welke de
kleine kerk is afgestaan. Nabij dezelve hebben deze
een klooster gesticht. Zie WÏNSEMIUS , bl. 170.
NAPJDS , Kronyk van Sneek , bl. 7.

(13) De Karmelilen waren monniken en non-
nen , wier oorsprong op den berg Kar mei te zoe-
ken is , waar hunne orde in liet begin der 12de
eeuw werd opgerigt. De Karmeliter barrevoeters ,
eene nieuwe sekte dezer orde , behoorende tot de
bedelmonniken , werd door de II. THBRESIA , in de
16de eeuw in Spanje gesticht.

(14) Zie Oudheidk. aanteek. van de dorpen
en kloosters der Grietenij Barradeel, door H.
W. STEENSTRA , b l . 6 3 .

(15) Yg. VAN LEEUWEN, ii aâde Fr. terp,
bl. 395. Oudheidk. aant. van Franekeradeel,
door STEENSTRA, bl. 64.

(16) Vg. hel klooster 3Iari'éngaard, door
Dr. E. J. BIEST LORGIOIÎ, in den Frieschen Volks-
almanak , bl. 86.

(17) Zie Oudheidk. aant. van de dorpenen
kloosters der Gr. Franekeradeel, door H. w.
STEENSTRA , bl. 63.

(18) Vg. Ocgeklooster , door Jr. Mr. H. BAERDT
VAN SMiTïlA , in den Fr. Volks-almanak , 1839,
bl. 123.

(19) Dit klooster is zeer beroemd in de ge-
schiedenis.

(20) Proost , afkomstig van het Latijnsche
Praepositus , is waarschijnlijk dezelfde ah Prior,
in de kloosters de tweede waardigheid na den Abt.
De nauio Prior is van lateren tijd.



à')n:
(21) In het a. w. Stamboek van den Frie-

schen adel, enz. lezen we : de geschiedenis dezer
twee kloosters is niet zeer duidelijk. Wij meenen:

1. Dat Sion of 0 . L. F', ten Èerse het-
zelfde gesticht is als dat , waarvan anderen onder
den naam van Sionsberg gewag maken.

2. Dat Mariëndal eerst eene Abtdij van man-
nen en vrouwen is geweest, inaar dat de monniken
goed gevonden hebbeo zich van de Nonnen »>eer te
scheiden , zich hebben gevestigd op den bero-, en
«e voormalige Abtdij hebben overgelaten aan de
Zusters , die alzoo een klooster uitmaakten van de
Premonstreit-orde.

3. Dat hetzelve klooster allengs is te niet o-e-
gaan , en dat alstoen de Monniken van Sionsberq
zich hebben begeven naar het St. Eonifacius-
klooster te Dokkum , 't welk daarop den regel
van St. Norberlus en den titel van Abtdij zal
hebben aangenomen.

4. Dat bij die gelegenheid de Pretnonstratensers
hunne gebouwen op den berg en in het dal zullen
hebben overgedaan aan den Abt van Claercamp ,
die liet laatste zal hebben bevolkt met nieuwe Non-
nen van de Cisterciënser orde (want het is onbe-
twistbaar , dat er onder Nijawier een klooster of
eene Priorij van Nonnen van die orde in. 1544 be-
stond) , en dat bij die gelegenheid Sionsberg een
Uithof van het nieuwe Klooster —• eigentlijk van
de Abtei ij Claercamp — zal geworden°zijn ¥<>•
•Oudk. en Gest. I 417—421. ú'

(22) Tg. het Klooster Thabor , door Ds. A.
WASSENRERGH , in düsi Frieschen Folks-almanak
3841 , bl. 141.

(23) »In 1099 ontstond de Johanniter ridder-
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orde of de orde der hospitaalbroeders in het heilige
land , van welke Cypren , Rhodos , Yiterbo en
Maltha heugenis dragen. Deze orde vorderde de
gelofte van kuischheid en vaa gehoorzaamheid , en
de ridders droegen , ten teeken van onderscheiding,
een wit kruis op eenen zwarten rok. Deze orde
was verdeeld in drie klassen , namelijk : in ridders
in priesters en in dienende broeders (burgerlijke).
Hun opperhoofd droeg den naam van meester (ma-
gister). Reeds vroegtijdig beschuldigde men deze
orde van ongehoorzaamheid jegens de bisschoppen
en van hoogmoed." WESTENDORP, Jaarh. I. bl. 168.

(24) Yerplaatst naar Scharnier in Groninger-
land , en den kruisbroederen ingeruimd. Het kloos-
ter is verkocht geworden aan de kruisbroeders , die
te Scharnier gevestigd waren. Doch het is be-
twijfelbaar , of hier aan Appelsche in Friesland ,
dan aan ter J.pc.1 in Groningerland moet gedacht
worden. Dit vereischt nader onderzoek.

Si. Jnna-parocAie. 'A. WASSENBERGH.

HET IJSVERMAAK OP ZEE

AAN BE KUSTEN VAN HET B1LBT;
* ÏER GEtEGEKHEID VAN BEH

D E N 12 F E - B K Ü A R I J 1 8 3 8 .

Qnffque raies ierenî •, pedibus nunc ilvr ; ei midas
P'rtgorc concretas unguia -pulsal eqiiz.

Hoort gij vaak den juichtoon schateren
Friesland , als de Wintervorst

Zetelt op u',y binnenwateren
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Met het ijskristal omschorst ;
Hoort gij het gejuich weerkaatsen ,
Als ge uw zonen , vlug op schaatsen ,

Waar de wedstrijd lauwren biedt ,
Onder 't wappren der banieren ,
Op hun ijsren vleuglen zwieren ,

En naar de eerkroon snellen ziet : —
Gij moogt u op de eer verheffen ,

Dat uw volksverlastiging ,
Wat m' ook elders aan nioog treffen ,

Eenen eersten rang ontving,
't Stiergevecht draag roem in Spanje ,
't Hanenworstlen in Brittanje ,

't Is uw wedstrijd , hoog waardeen!
Van uw rijdren duizendtallen ,

Dien de Win ter vorst vereert
Met zijn gunst , zijn welgevallen.

Ja als of het groot ge lal
Uwer waatren , thans kristal ,

Aan uw breede rijdrenscharen
Niet in staat scheen te evenaren ,

Schiep Hij zelfs uit d' oceaan ,
Wiet gewoon aan harde boeijen ,
Trotsch op onbedwingbaar vloeijcn ,

Diamanten baan bij baan ,
Waar , in plaats van logge kielen ,

Wachtende op den drang der lucht .
Rijders , op geleerde hielen ,

Drijven , met der vooglen vlugt.

Bit is thans aan u gegeven ,
Gij , die ' t Bildlgebied bewoont ,
Waai' de milde Ceres troont ,

Schoon uit wier en dras geheven !



145

Tusschen 't overzeesche strand
'Van de scheemrende fiilandsboorden ,
Ons ten schuts van 't buldrend noordon ,

En de kust van 't vaste land ,
Zwaait de Wintervorst zijn vanen ,

Breidt Hij , door geen grens gestuit ,
Langs onoverzienbre banen ,

Zijn gebied voor d' aanblik uit.
Hier ontsluiten breede dalen ,

Rijk omboord met winterpracht,
Vlakten , die , in ijs , het halen

Bij de spiegelgladste gracht.
Daar verrijzen grijze rotsen ,
Zaamgetast uit zware schotsen ,

Grootsch door woesten vorm en stand.
Doolt de blik langs verder kringen ,
Bergentoppen , heuvelklingen

Vormen een ondenkbaar strand ,
Dat , voor 't eerst, uit graauvre nevelen ,
Voor de blikken op komt hevelen ,

En , schoon 't tot begoochling strekt,
Toch door grootsche aanschouwing trekt.

Tot deez' zonderlinge plaatsen ,
Schoon in woeste mengling grootsch ,
ïn zich zelve naar en doodsch ,

Snelt het leven aan op schaatsen.
Ziet naar alle kanten heen ,
Alles wemelt digt door een ,

Onder luid en vrolijk schateren ,•
Op de in ijs herschapen wateren.

Voor het buldrend windgeblaas ,
Voor het klotsend golfgeraas ,

En 't eentoonig barenruischen ,
10
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Hoort men schaats- en hoefslag druisciien ,
Slinkt liet belgeluid in 't rond ,

Roept list druk om disch en tenten ,
Bij het geestrijk bronnat venten ,

Galmt liet luid vao mond tot mond. '
Rondom de aangedrongen scharen ,
Bigt doormengd van wandelaren ,

Op dit ijslooneel door een ,
Rollen wagens , zwaar van wielen ,
Zwieren sleden , glad van kielen ,

In verlengde kringen heen.
Zeildoek hoort ge in tenten klapperen ,

Karavansera's der baan ;
"Vlaggen ziet ge aan stengen wapperen ,

SSzende uit den oceaan." y *

Merlit gij , bij dit druk bemoeijen ,
't Zamendringen langs die baan ;

Wat toch doet hier de aandacht boeijen
Wat nieuwsgierig de oogen slaan ?

't Is , als op een aantal plaatsen ,
Waar men feesten viert op 't ijs ,

Hier een wedstrijd , hier op schaatsen ,
Naar den uilgeloofden prijs.

Op hun ranke en rappe vleugelen ,
Snelt een wakker rijdrental ,
Wie dien prijs behalen zal ,

Met een vaart , die toom noch teugelcn
Kent , naar 't schittrend cereîoon ä

d' Opgehangen lauwerkroon.

Wei u , die bier zegevieren ,
Den triomf behalen zal :
ü -verheffen , onder 't tal
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. Ilijdors , duurzame eerlauwriereu.
Gij kunt eens , in later tijd ,

Aan het nageslacht verhalen ,
Waar ge uw krachten hebt gewijd ,

Waar gij eens mogt zegepralen ;
't Zal, wiens roem der jaren mist

Eens doe tanen of verduisteren ,
Naar het pieit , door n beslist ,

Steeds met open ooren luisteren.

Maar reeds wuift het sein voor 't laatst,
Ea de winnaar ziet zich haast (1) ,

Boven zijne mededingeren ,
't Hoofd met de eerekrans omslingeren ,

Maar de flaauwende avondglans
Zinkt reeds aan de westertrans ;

Togtgenooten 't is geslagen
't Uur , dat ons vertrek gebiedt ;

ICen der schoonste winterdagen
Zonk voor onzon blik in 't niet :

Maar , met lettren aangeschreven ,
Door de geestdrift ingeprent ,

Blijft hij , ia de erinneriug , leven ,
Zoo lang 't Bildt dien wedstrijd kent.

Vaadren zullen aan hun zonen ,
Schoon de zeo haar recht herneemt , . •
Vaak, aan 't strand-, de plek van 't vreemd

Schaars geziene schouwspel tooaeri.
Zoo , zoo zullen , steeds herdacht,

Onze wintervreugd-bedrijven ,
Ook nog bij ons nageslacht ,

( i ) De pr i j s w e r d b e h a a l d d o o r 'si, V, K O O R D E K B S S , C-OOÜ-
ncht i j j o n d e r Malhim, en <io p r e m i e doos' u , T, A . ? M Ï A . '• :••
j.îkkcnvoude. '

• 1 0 ;-
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Daar wij zelfs ze in zang beschrijven ,
Altoos in gedachtnis blijven.

Si. Jaoobi Parochie , den 1 Maart 1838.

(wijlen) w. DE JONG , JACOBSZ.

VAN DE SÏÜKKEN , WELKE IN DE ZEVENTIEN VORIGE

JAARGANGEN VAN DEN FEIESCHSN VOLKS-

ALMANAK VOORKOMEN.

Geschiedenis.

Bauck Hemrnema door Ds. A. PVassenbergh,
Alm. 1836 , bl. 12.

Be togt naar Oudega. Een verhaal op waarheid
gegrond door Jr. Mr. II. 8. van Sminia , Alm.
1838 , bf. 24.

Herinneringen uit de geschiedenis van Fries-
land , van het laatst der achtste tot het begin der
veertiende Eeuw door E. de Haan, Alm. 1840 ,
bl. 26.

De overtogt van Lodewijk XIV over den Rijn,
in 1872 door W. Æekhoff, Alm. 1840, bl. 96.

Be ondergang der Friesche vrijheid door Dr. E.
J. Biest Lorgion , Alm. 1841 , bl. 1.

Geschiedenis van den inval der Munstersche troe-
pen in Friesland , in de maand Julij desjaars 1672
door D. II. van der 31 eer , Alm.' 1841 , bl. 36.

De Bonia-oorlog door Mr. C. M. A. Simon van
der Aa, Alm. 1845 , bl. 113.
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•Iets over de vroegere geschiedenis van Stellingwerf
door L. Mouwkema Hz. , Alm. 1846-, bl. 71.

Verhandeling over de Friesche vrijheid door Jr. Mr.
31. de Haan Eettema , Alm. 1847 , bl. 127.

Iets over de beoefening der Dichtkunst bij de
Oude Friezen door Mr. J. Lirks . Alm. 1849,
bl. 38.

Lochum yn 1572 door L. ff. , Alm. 1849,
bl. 73.

Extract uit eene kronijk van Helgoland door Jr. Mr.
M. de Haan Hettema , Alm. 1849 , bl. 134.

Wenken voor hen, die zich met eene nieuwe be-
werking van de geschiedenis van Friesland willen
onledig houden door Jr . Mr. 31. de Haan Het-
lema , Alm. 1850 , bl. 1.

Het Graafschap Stavoren en dat van Westergo
en Oostergo door Jr . Mr. 31. de Haan Hetiema,
Alm. 1851 , bl. 27.

Bijdrage tot de geschiedenis der Munstersche we-
derdoopers , Alm. 1851 , bl. 150.

Geschiedkundige herinneringen van Hallum door
Dr. Cannegieter , Alm. 1851 , bl. 153. Alm.
1852 , bl. 1.

Levensbeschrijvingen.

TVillem van Haren door Ds. Â. fWassenbergh,
Alm. 1836 , bl. 48.

Onno Zwier van Haren door TV. Eekhoff,
Alm. 1837 , bl. 50.

FFigle van A'ijtta van Zwichum door Mr. A.
Telling , Alm. 1838 , bl. 52.

Het geslacht Hillama , Alm. 1838 , bl. 77.
Menno Simons door W. Eekhoff, Alm. 1839 ,

bl. 60,
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Gellïus Faher de Bouma door Ds. T. A. Mo-
mein , Alm. Ï839 , bl. 74.

îeis over P. A. de Ilnybert, boezemvriend van
Willem van Haren door v'. L., Alm. 1840 , bl. 44.

Jfenno Baron van Coekoorn door Ds. A. Was-
senbergh , Alm. 1840, bl. 104.

Mans Willem. Baron van Aylva door Da. A.
Wassenhergh , Alm. 1841, bl. 62.

îets over bet geslacht der Haenmid's door v.
d, M. , Alm. 1841 , bl. 130,

Jeugdige geleerde Friezen door PP". Æehhoff,
Alm. 1841 , bl. 156.

Feslus Hommius door Ds. T. A. Romein ,
Alm, 1842 , bl. 51.

Levensschets van f'F'ijbe Jarichs Jelkama, een
dapper Sohieringer uit het .laatst der vijftiende eeuw
door Jr. II. 'S. van Sminia , Alm. i.843, bl. 57.

JSenige bijzonderheden , uit de levensgeschiedenis
van Gaspar Robles , Heer van Billy door D. M.
van der Meer , Alm. 1844, bl. 1.

Lud^er dooi' Ds. A. fVassenbergh, Alm. 1844,
M. 54."

Petrus Camper , als teekenaar, schilder, plaat-
snijder , boetseerder en beeldhouwer door J. van-
Leeuwen , Alm. 1845 , bl. 59.

G-eorg van Lalaing , Heer van Veld en Graaf
van Bennenberg door Mr. C. M. A. Simon van
der Aa , Mm. 1847 , bl.. 54.

Piet er van 'ff'vjckel en Agge van Sondel dooi
S. Mouwkema , Alm. 1847, bl. 121.

O do Botnia door M.G. Cannegieter , Alm.
1848, bl. 60.

Te†.ie Baukes Veltman door A, J, van der
Aa , Alm. 1848 , bl. 145.



ïîct geslacht der Schotanussen dcor Mr, J. M.
Beucker Indreœ , Alra. 1849 , bî. 60. Alm.
1850, fal. 53. Alm. 1851 , bl. 1.

Johannes van Ligne , Graaf van Areœberg }

Stadhouder van Friesland door Mr. C. M. Â. Si-
mon van der yîa , Alm. 1849 , bl. 84,

Wetenswaardige berigten aangaande Ilcnärik van
Deventer, Alm. 1850 , bl. 62.

Levensbijzonderheden van Obbc Sikkes Bangma
door J. Meeter , Alm. 1852 , bl. 67.

Beschrijving van de Stins genaanid Groveatim:
te Gaastmabaren onder Hardegar.ijp door ~lii

Ilinnema State te Jelsuin , liet builenverblijf
van den grooten Bàltkas&ar Bekkar door /^". Æ'ek-
hoff, Alm. 1839, bl. 114.

Oegeklooster door Jr. Mr. M. JSaerdi van Smi-
nia , Alm. 1839 „ bl. 123.

Het klooster Thabor door I)s. Â, Wassenhsrgk,
Alm. 1841 , bl. 141.

Geschiedkundig onderzoek naai' den tijd , in wei-
ten de steenetî Doodkisten , in Friesland gebruikt
zijn geworden door D. M. van der Meer , Alm.
1842 , bl. 36.

Het klooster Mariengaerd door Br. E. J. Biest
Lorgion , Alm. 1842 , bl. 86.

Het klooster Groot Maarsma State te Oudega,
in de Grietenij Smalliugerlaiid door G. van Blom,
Alm. 1842 , bl. 101. '

Vermoedelijke oorsprong van den (zoogenoemden)
halven Adelaar in de wapens der Friezen door de
Maan Hettema , Alm. Î844 , bl. 32 ;
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Het klooster Foswerd door ff. G. Cannegieter ,
Alm. 1846, bl. 44.

Eenige bijzonderheden omtrent de Bonifacins ka-
pel nabij Wijnjeterp , Alm. 1848, bl. 176.

Plaatsbeschrijvingen.
Iets over Stavoren , het Vrouwenhand en het Roode

Klif door Ds. J. fFassenbergh, Alm. !837 , bl. 39.
Het dorp Groaw door JE. Balberisma , Alm.

1837 , bl. 125.
Iets over Dragten door J. G. van Blom, Alm.

1838 , bl. 80.
Eenige aanwijzingen voor hen , die Gaasterlaud be-

zoeken willen door IV. Eekhoff, Alm. 1838,bl. 116.
Geschied- en Oudheidkundige beschouwing van

Bakkcveen door D. II. van der Meer , Alm.
1839 , bl. 23.

Geschiedenis en beschrijving van de Grietenij ,
Hel Bildt door Ds. A, PFassenbergh , Alm.
1843 , bl. 69.

Wieuwerd en Thetinga-State door Ds. Â. Ff^as-
senbergh , Alm. 1843, bl. 154.

Jets over Smalle Ee door D, II'. van der Meer,
Alm. 1845 , bl. 1.

llelgoland en zijne bewoners door Jr. Mr. "M.
de Baan Bettemà , Alm. 1848 , bl. 97.

Het Paleis van Justitie te Leeuwarden , Alm
1849, bl. 130.

Friescîie Taalkunde.
Verklaring der namen van eenige Steden , Grie-

tenijen en Dorpen ia Friesland door Ds. IVassen-1'
berg/i, Alm. 1840 , bl. 137. Alm. 1841 , bl.
169. Alm. 1842 , bl. 165.

Aanleekening op het dichtstuk: Tjesch-inoarssee-
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aeogste van G. J . door Ds. Â. Wassenbergh ,
Alm. 1841 , bl. 76.

Zeemans sprookje (Amelander Dialect) door «ƒ.
E. II. F&. Alm. 1842 , bl. 117.

Iets over de Friesche taal door Dr. J. G. Qt~
lema , Alm. 1844 , bl. 79.

Dait oajlaon Wangeroog, Alm. 1850, bl. 101.

Fricsche Spreekwoorden.
Friesche Spreekwoorden door Ds. A. TWassen-

bergh, Alm. 1836, bl. 89. Alm. 1837 , bl.
113. Alm. 1838 , bl. 95.

Iets over Spreekwoorden in het algemeen en bij-
zonder over die , welke aan de scheepvaart ontleend
en van Frieschen oorsprong zijn door D. H. van
der Meer , Alm. 1840, bl. 121.

Eenige Friesche Spreekwijzen en Spreekwoorden
door Ds. R. Posthumus , Alm. 1852 , bl. 49.

Historisch- AOMiamttsche Tafercelem.

De verrassing of de belooning der trouw door
W. Eekhoff, Alm. 1836 , bl. 20.

Æyd Jarla , een verhaal uit de geschiedenis
des Vaderlands door Mr. J. van Mahnael Jr. ,
Alm. 1837, bl. 1. Alm. 1838, bl. 1.

Tafereelen uit het leven van Bocko van Ma-
rinxma , Hoveling te Sneek en Grietman van Wijm-
britseradeel. Eene bijdrage tot de geschiedenis der
onlusten tusschen de Schieringers en Fetfcoopers door
Mr. H. Baerdl van Sminia , Alm. 1839 , bl. 1.

fVopke Juwsma en fforp Tjaerda. Tweede
bijdrage tot de geschiedenis der onlusten tusschen
de Schieringers en Vetkoopers , 1466 , door Mr.
ff. B. van Sminia, Alm. 1842, bl. 2 4.
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Edwer van Walta. Romantisch tafereel uit
de Friesche geschiedenis door fV. Eekhoff, Alm.
1843, bl. 1.

Folckert Jijtta en Ydt Ilania. Yerhaal uit
de zestiende eeuw door Mr. A. van Ealmael Jr,
Alm. 1843 , bl. 35.

Wikko Ringia en de Leeuwarders. Derde bij-
drage tot de geschiedenis der onlusten tusschen de
Schieringers en Yetkoopers , 1483 , door E. B.
van Sminia , Alm. 1844 , bl, 143.

Wandeling van mijnen Oud-oom den Opzigter
naar Orxm a-State te Menaldmn door H. van Èol-
lema , Alm. 1844 , bl. 153.

PVijbe Sjoerts Sirtema van Grovestins. Tierde
bijdrage tot de geschiedenis der onlusten tusschen
de Schieringers en Vetlioopers door H. Baerdt
van Sminia , Alm. 1846 , bl. 1. Alm. 1847 , bl. 1.
Alm. 1848, bl. 1. Alm. 1849, bl. 1.

Ee rijke weduwe van Stavoren. Eene Legende
door W. de Jong J%. , Alm. 1837 , bl. 30.

De verarmde weduwe van Sexbierum. Eene Legen-
de door W. de Jong Jacobsz., Alm. 1838 , bl. 34.

Tjeuke Meir. De Wiel door ff. G. van der
Veen , Alm. 1847 , bl. 40 en 44.

Poëüüy CO-
1. NEDERDÜITSCH.

Friésch Volkslied door J. G. van Blom, Alm.
1836, bl. 10.

(1) Wiet alle Dichtstuliken konden worden opgenomen; wij
bepalen ons bij de meest uitgebreide , en inzonderheid bij
die , welke betrekking op Friesland hebben.
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Æelco Liauckama , Legende, 1332, door Mr.
J. van Ilahnael Jr. , Alm. 1836 , bl. 32.

Ter gedachtenis van den geboortedag van Jaco-
bus Martimis Bcdjée, in leven Baad van Neeiiands
Indie door FF. Eekhoff, kim. 1836 , bl. 66.

Aan Friesland door 31. II. de Graaf, Alm.
1836, bl. 79.

Vaarwel aan de Friesche schatters , bij hun ver-
trek naar 's JiertogeDboscli , op den 8cn Nov. 1830
door J. de Jong W%. , Alm. 1836 , bl. 82.

Welkomsgroet aan de Friesche schutterij , bij
hare terugkomst in September 1835 door J. de
Jong W%. , Alm. 1836 , bl. 85.

Mijn' grootcn , doch reys-gesinden Yriend Il'ero
Galama (onuitgegeven Dichtstuk) door Gijsbert
Jacobs, Alm. 1837, bl. 44.

Niemand kan gelukkig zijn , zoo hem 't genoe-
gen ontbreekt (onuitgegeven Dichtstuk) door S. Stel,
Alm. 1837 , bl- 46.

Aan Lauraas oogen (onuitgegeven Bichtstuk) door
S. Stijl, Alm, 1837 , bl. 48.

De dood van Satil door Jlrn. de Jong , Alm.
1837 , bl. 74.

Tr oost in lijden door J. Wassenbergh, Alm
1837, bl. 84.

Groole Pier , Lied door Mr. A. van Ilahnael
Jr. , Alm. 1827 , bl. 97.

Messel 'Jonghama , Bornonce, door Mr. Jt.
van Halmael Jr. , Alm. 1837, bl. 102.

Het avontuur van den Professor Blasius Goit-
Heb Schmölke en den Pedagoog Hans Ulrich Ba kei
door J. van Leeuwen, Alm. 1837, bl. 143.

Be verweende kinderen van Stavoren door Mr
J. Telting , Alm. Î838 , bl. 47.
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gastmaal van Belsasar door fV. de Jong
Jacobsz. , Alm. 1839, M. 81 .

Engel Willemszoon Meruia door L. ff. F.
Ckaillet, Alm. 1839, bl. 87.

Lied tot lof van Friesland van Jan Jansen Star-
ter door fV. EekhojJ, Alm. 1839, bl. 129.

Fragment van een onuitgegeven historiespel , ge-
titeld : de Schieringers en de Vctkoopers , of Fries-
land in 1498 , door Mr. A. van Halmael Jr. ,
Alm. 1840, bl. 57.

Be reddingboot door J. II. lïeijmans Gz. ,
Alm. 1840 , bl. 66.

Fragment van een onuitgegeven historiespel , ge-
titeld : de Schieringers en de Vetkoopers of de twist
om Bolsward door Mr. • A. van Halmael Jr. ,
Alm. 1841 , bl. 26.

Tjesckmoeders zee-angst (Naar Gijsh. Jacobs)
door A. Ifoopmans , Alm. 1841 , bl. 71.

De winter van 1620 in het waterland door v. L.
Alm. 1841 , bl. 81.

Jiïelon en Manna , Romance , door W. de Jong
Jacobsz., Alm. 1841 , bl. 101.

Bij den grafheuvel van aangespoelde Schipbreu-
kelingen te Nes op Ameland door J. II. Ileij-
mans , Alm. 1841 , bl. 109.

Aleide door Ds. B. van Berkum, Alm. 1841,
bl. 112.

Be maagd van Salem door Ds. H. van Ber-
kum', Alm. 1842 , bl. 70.

De dood van Barius Kodomannus , Koning
van Persië door dl. van Halmael Jr. , Alm.
1842 bl. 75.

De veroordeelde Dichters of het Poëtenmaal in de
Maan door J. v. L. , Alm. Î842 , bl. 137.
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Risj- Ge Ij's ke door J. IJ. Heijmans Ga. ,
Alm. 1842, bl. 173.

Hinske's liefdeklagt over Frieské's ligtzinnig-
heid door J. C. R. , Alm. 1842 , bl. 181.

Bij het .graf van II. ver van zijn Vaderland ver-
wijderd , overleden , door Ds. A. f'Fassenbergh ,
Alm. 1842, bl. 193.

Fragment van een dramatisch stuk , in vijl'bedrij-
ven , getiteld : jfscon en Oclavia , of de bevrij-
ding van Friesland door Ds. A. ffinkler Prins ,
Alm. 1843 , bl. 26.

iSicco Sjaardema door A. JSCoopmans , Alm.
1843 , bl. 133.

IJ et dal der groene vrouwen. Eene Scliotsche Le-
gende door Ds. jirn. de Jong, Alm. 1843, bl. 176.

Aan Maria op haar graf door UT. de Jong
Jacobsz. , Alm. 1844, bl. 41,

Maria Loiiisa , Aïbcrtina Jgnes door van
Balmael, Alm. 1844, bl. 173 en 182.

Het Noordsche Meisje. Het Christen Meisje door
Ds. Jrn. de Jong, Alm. 1844, bl. 209 en 212.

De dood van Koning Radboud door Mr. C. M.
A. Simon van der Aa, Alm. 1844, bl. 215.

De liefde na den dood (Romance) door Ds.
Jrn. de Jong , Alm. 1845, bl. 39.

De oorsprong van den naam Poppesteen. Eene
vertelling door S. Brouwer, Alm. 1845, bl. 52.

De bezemsteel door M. D. F eenstra, Alm.
1845 , bl. 79.

Eene bijdrage door G. T. JV. Suringar, Alm.
1845 , bl. 131.

De Friezen voor Lissabon door A. , Alm. 1845,
bl. 142.

Fragment uit een dichtstuk , getiteld de slag bij
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Äorden. Eene Friescfae Legende door J)s. Am.
da Jong , Alm. 1846 , hl. 38.

#ec/ce Rhala , 1581 , door Mr. A. van Eal-
mael Jr. , Alrn. Î 8 4 6 , bl. 59.

Wat ik dan denk door Bs. ff. van Berkum ,
Alm. Î846 , 1)1. 104.

Gedachten , Lij liet vinden van eenen Bijbel op
liet zeestrand door ,/. J. Mey'mans Gz. , Alm.
18-56, bl. 3 68.

De stuurman van Barend Fokke door M. B.
Fcenstra, Alm. 1846, bl. 171.

Maria door Ds. A. Winkler Prins , Alm.
1846, bl. 176.

Gadeloos bruiloftslied van G. Jacobs door Bs,
M. Posthumus, Alm. 1847 , bî. 48.

De grietenij Let Bildt , lofzang door fi^. de Jong
Jacz. , Alm.' 1847, bl. 104.

Be geest door J, G. van .Blom , Alm. 1847 ,
'M. 115.

Ceensche liederen' van B. S. Ingemann door
O. , Alm. 1848 , bl, 87.

Be verarmde %ireduwe van Seibierum, 1315 ?

door J. It. fTeijs , Alm. 1849, bl. 27,
Lied van B er lef, lied van Sundacilla (Uit

eene Jegende , getiteld : de dood van Bonifacius)
door Ds. Arn. de Jong , Alm. 1849, bl. 1,25
ea 127.

De Grietenij Soniawerstal door II. G. van der
Feen, Alm. 1850 , bl. 66.

Bauck Poppama , 1496, door A. R. Weijs,
Alm. 1850 , bl. 129.

Ter gedachtenis aan de edelmoedige redding van
Schipbreukelingen door ff'", de Jong Jacobsz. ,
âlm. 1850 , hl. î45.
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De bedelaar door Mr. C. M. J, Simon van
der j-ia, Alm. 1851 , bl. 112.

De Fries op dea Frieschen bodem door II. ij.
van Borsten, Alm. 1852, bl. 43.

Een schipbreuk door ,/. II. M&ijmans Ga. ,
Alm. 1852 , bl. 3 14.

2 . FRÏESGHÄ,

joncker Roorda, llomance , Alm. 1836, bl. 43,
©e puwnheapen door flT. de jong Jacobsz. ,

Alm. 1840, bl. 79.
Uwtboeseming fenne reddene Weeze door J. van

der ff'al, Alm. 1842, bl. 126.
Greate Pier door M. ffindsma , Alm. Î843,

bl, 139.
De aode Friezen door ,/. G. van Blom , Alm.

Î843 , bl. 145.
Wirdye fen 'e frouwen door J. G. van Blom,

Âlm. 1844 bl. 191.
Ho riflt de dusse lans it hol fen Meander door

J. G. van Blom, Alm. 1844, bï. 194.
Ytlike forfryske Prieuwies uut Shakspaeres too-

neelstik : Hamlet, de Erfprins fen Denemarken
door M. Posthumus, Alm. 1848, bl. 52.

It liurdsylen te Snits door W. de Jong , Ja-
cobsz. . Alm. 1849 , bl. 54.

Oafscie van uws alde toer door J. van Loon J%.
Alm. 1849, bl. 154.

De vpierheit in Esopus door Ä. Bs. , Alm.
1850, bl. 29.

It boask troch 'n aep door J. Hoekstra , Alm.
1850, bï. 57.

Jîouwe Aukes (Ynna slach by Plymouth , 26
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Aug. 1852) door ff. G. van der Veen, Alm.
1850 , bl. 76.

Fryslân door S. , Alm. 1850, bl. 97.
Genevra door I)s. M. Posthumus, Alm. 1850,

bl. S56.
Dantumadeel door .Zf. G. van der Veen, Alm.

185! , bl. 78.
Metten scroar te Earnwoad door fV. de Jong

Jacobsz, , Alm. Î852 , bl. 62.

1. IN HET MDERDUITSCH.

Merkwaardige gezegden van beroemde Friezen
door Ds. J. f-Fassenbergh , k\m. 1836, bl. 76.

Zeldzame weddingschap door JD. M. van der
Meer , Alm. 1S37 , bl. 139.

Correspondentie tusschen de aarde en de maan
door M. II. de Graaf, Alm. 1837, bl. 154.

Aan teeken ingen over den strengen winter van het
jaar 1740 (Uit een ooden Friesenen Almanak) door
Ds. J. Wassenbergh , Alm. 1839, bl. 5! .

Iets over het schaatsenrijden der Friezen (Frag-
ment van een brief) door Ds. J. Wassenbergh,
Alm. 1839 ,. bl. 147.

Friesche kleederdragt door Jr. ff. Baerdt van
Sminia , Alm. 1840, bl. 92.

Geschiedkundige beschrijving van een gedenkpen-
ning van Prinses Maria Louisa , Wed. van Prins
Johan fVillem Friso door W. Eekhof', Alm.
1841 , bl. 95.

Iets over de benaming van vrije Friezen door
W, E. , Alm. 1841 , bl. 161.
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Frieslands hulde aan Nederlands Koning en Ko-
ningin, 1841. Tooneelmatige voorstelling, met zang
door Mr. A. van ÏJalmael Jr., Alm. 1842. bl. 1.

Merkwaardig voorbeeld van werkzaamheid en ge-
duld door / T . Æckhoff, Alm. 3 842 , bl. 157.

Verhaal eener reis van Bilske Harkes de Vries
en van zijne ontmoetingen op dezelve door D. II.
•van der 31 eer , Alm. 1843, bl. 100.

Be Amelander Strandlooper door ff., Alm. 1843,
bl. .160.

Aan teek eningen door Ds. Â, Wassenbergh,
Alm. 1845, bl. 88.

Sprokkels door Mr. J. Dirks , Alm. 1346,
bl. 108.

Vlugtige herinneringen , opgewekt aan het Frie-
sche strand door Ds. Â. tVinkler Prins,, Alm.
1848 , bl. 135.

De heerschappij der Vrouwen door J. G. van
Blom, Alm, 1850. bl. 40.

Het leven , eene schaatsenrijderij door Ds. P. J4.
Ifoppnis , Alm. 3 851 , bl. 94.

Het Strijfcgeld schrijven door II. , Alm. 1851. ,
bl." 130.

2 . IK HET FEIESCH.

It hoeshimmeljen (ïen Droom) door J. G. van
Blom , Alm. 1841 , bl. 122.

De Abbekaten door G. Kijlstra , Alm. 1842,
bl. 107.

De JBerne-wroad in de Minsce-wroad. Ien foar-
laezing door J. G. van Blom, Alm. 3843, bl. 112.

De nealottige Scinsjefte door C. E, B. , Alm.
1844 , bl. 135.
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lïeno zaiBCiispraak îasschea een hoop Loodsen in
den Herfst , bij liet oppassen waaneer schepen in
't gezicht koenen door Jr. Mr. M, de Haan Het-
tema , Alm. 1845 , bl. 9.

Brokstikken uwt ieo ald serjeuboekje fen uws (ftv-
ble-omme door Broer Okeles , Alm. 1845, bl. 44.

De trje winsken dooi* ./. G. van Blom , Alm.
1846 , bl. 14!.

De Bysjager, Aitn. 1848, bl. 173.
Meister flugo en it Doarp AodTjaecht door ,/,

Kamminga Èijlstra , Alm. i 8 4 9 , bl. 113.
Libbensschicdenisso feu 'e aep fen Mynlieer de M^ii

door E de Haan, Alm. 1850, M. 113.
In biddeltekken door J. Kamminga Kijlsira ,

Alm. 1851 , bl. 1S6,
Nutslbrlaezinge oer it Hoeshimmeljen door 2'.

Heidstra , kim, 1852 , bl. 86.

Si.nl jáfiîia-parochie ,
Bec. 1852. Â ' ^ S E N B E R O H .



Bij den Uitgever dezes ia mede voorhanden :

GTSEERÏ ' jAr i cx , frysce rymlcrye , me t liet Woordenboek vaa
Ei'KÉHA , 2 dln , in 4» formaat. T e r m . prijs . . ƒ 5 . 0 0 .

De Frîsce Hûsfr jeun, 1851 en 1852 in carton . . . - 3 . 8 0 .

De E y e - k o e r , 1 8 4 8 , 1 8 5 0 , 1 8 5 1 , 1858 , 1853 ieder - 0 . 3 0 .

'W. DÏKSTKA , it l îeamiel hy Gealeboer . . . . . - 0 . 5 0 .
» » , winter jounen, by Gealeboer . . . . - 0 . 5 0 .

» » , doaitse mei de noardsce balke . . . - 0 . 2 0 .

j? » , blomroeliranske for da frysce bern . - 0 . 2 0 .

î> » , learsum liidfordrieu for de bern . . - 0 . 1 0 ,

» » , hûsnocht for de bern . . . . . . - 0 . 1 0 .
Krelis reclituut syn mis na Ljuwt doe .syn Majesteit

Keuning VVullem de darde der waer . . . . - 0 . 1 S .

H. ZTLSÏBA , tsien tuwsend u w t . d e lotery , . . - 0 , 9 0 .

T> » , it faoask i'en de kasteleinsdochter . , - 0 . 1 5 ,
i ï . G. v . i>. V E E S , cl ipsrymkes - 0 . 1 0 .

!)e schoail'forsjoîigery . . . . . . . . . . . - 0 . 0 5 ,

B. TAK BiiüdGER , Friesland eu het t ' r iesche Tolk in
hunne ontwikkel ing geschetst . . . . . . . - 0 , 3 0 ,

» » , schets dergesc l i i edenisTanFr ies iand - 0 . 1 5 .
E . F . T . FOOSEKS , Academia Groningaoa . . . . - 1 , 4 0 .

y> » , Eî]bei "voor het Christelijk ^eziru

îste afleTeriiig . ' . . . -0,90.

15. II. SEDSIBGIDS Gz., gedachten over de benoeming

Yan predikanten enz. . - 0.35,

BASTIAT , eigendom en berooving - 0.40.

» , roof en wet -0 .40.

PosTnnMBs, twintig gemakkelijke voorspelen voorOio-

raal-kerkgezang . . . . . . . . . . . . . -0.20.



De Boekhandelaar E. Ippiiis ffockens te Franeker,
is door aankoop eigenaar geworden der overige Exem-
plaren van den

FRIESCH'EN YOLKS-ALMANAK.
17 jaargangen. 1836 tot 1852.

Sommige dezer jaargangen zijn op 3 of -4 Exempla-
ren na uitverkocht, van anderen is er een veel groo-
ter getal voorhanden; aan de aanvragen om sommige
jaargangen zal dus niet lang kunnen worden voldaan.
— Er zijn zeker velen die enkele jaargangen van den
Frieschen Volks -almanak bezitten , en de daaraan ont-
brekende nog: wel zouden wensehen te hebben; om
nu dit gemakkelijk te maken, heeft de tegenwoor-
dige eigenaar den prijs gesteld op slechts 30 ets. voor
iedere jaargang, en 5 gld. liet geheele stel van 17
jaargangen, zoo lang namelijk de voorraad strekt.

Dezer dagen verscheen bij denzelfden een in zijn
soort geheel nieuw werkje, namelijk een Friesch
Prenteboekje, getiteld:

IEARSUM TIIBFORDRÏEU
FOR DE BERN.

van WALING DYKSIRA, met allerliefste versjes en 10
gekleurde prentjes, netjes ingenaaid voor sleelits 10 et.

In weinige dagen werden van dit werkje reeds bij
honderden verkocht.


